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Podnikatelia z Ruska 
možno prídu aj do 

Zlatých Moraviec
Je celkom možné, že podnikatelia z Ruskej federácie si v Zlatých 

Moravciach už čoskoro začnú podávať kľučky. Po májovej 
návšteve veľvyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike 
Pavla Kuznecova v Zlatých Moravciach zavítali následne 26. 
júna na pôdu nášho mesta obchodní zástupcovia Aleksander 

Parshakov z Obchodného 
zastupiteľstva Ruskej 
federácie v Slovenskej 
republike a jeho poradca 
Evgenyi Guňko.

„Išlo čisto o pracovné stretnutie, 
kde sme našich hostí informovali 
o možnostiach podnikania 
v našom priemyselnom parku. 
Predstavili sme im najmä 
víziu využitia v súčasnosti 
poloprázdnych priestorov 
po bývalom Calexe. Sú tam 
vybudované inžinierske siete 
a hlavne multifunkčné haly. 
Okrem toho, Zlaté Moravce 
majú celkom dobrú polohu, čo 
sa týka dopravnej infraštruktúry 
tak po železnici, ako aj po 
novovybudovanej rýchlostnej 
ceste. Predstavili sme im tiež 
možnosti rozvoja turistiky, športu 
a kultúry a v neposlednom rade 
sme ich pozvali na oslavy 900. 
výročia prvej písomnej zmienky 
o Zlatých Moravciach, ktoré budú 
v dňoch 27. a 28. septembra,“ 
povedal nám po stretnutí primátor 
nášho mesta Ing. Peter Lednár, 
CSc.

Rusko je obrovská krajina 
s oveľa väčšími mestami, ako sú 
Zlaté Moravce. Podľa Aleksandra 
Parshakova problémom nie je 
vzájomná vzdialenosť, ako skôr 
skutočnosť, že Slovensko je pre 
takú obrovskú krajinu, akou je 
Rusko, veľmi malým obchodným 
trhom. Napriek tomu prisľúbil, že 
sa pokúsi nazrieť do zásobníka 
svojich kontaktov a posunúť 
ich ďalej. Výhodou totiž je, že 
Slovensko môže bez akýchkoľvek 
colných bariér obchodovať 
v rámci celej Európskej únie.

Ako jednu z možností 
vzájomného podávania si 
informácií do Ruska a späť naznačil 
aj cestu spolupráce s agentúrou 
Sario. Za ďalšiu obrovskú výhodu 
získavania priamych kontaktov 
medzi podnikateľmi považuje 
augustové výstavy Agrokomplex 
v Nitre, kde práve Ruská federácia 
máva svoje pravidelné obchodné 
zastúpenie.

Primátor sľúbil, že o stretnutí 
a výsledkoch rozhovorov bude 
informovať aj zlatomoraveckých 
podnikateľov.

-siv-

Mgr. Roman Šíra sa 10. júna 
2013 stal novým prednostom 
Mestského úradu v Zlatých 
Moravciach. Ofi ciálnou cestou 
prostredníctvom zvolanej tlačovej 
besedy s novinármi o tom 13. júna 
informoval primátor mesta Ing. 
Peter Lednár, CSc.

Ako primátor v úvode tlačovky 
uviedol, rozhodol sa tak na 
základe dobrých preferencií a 
odporúčaní miestnych ľudí.

Prednosta má 43 rokov, je 
ženatý a má dve, dnes už dospelé 
deti. Vyštudoval Univerzitu 
Konštantína Filozofa v Nitre na 
Ústave didaktickej technológie 
pod záštitou Unesco, ktoré 
ukončil štátnymi skúškami z 
práva, z ekonomiky riadenia 
a technológie vzdelávania. 
Podstatnú časť svojho 
profesijného života odpracoval v 
štátnej správe, z prevažnej časti 

v odbore kriminálnej polície 
na krajskej úrovni, kde zastával 
pozíciu riadiaceho pracovníka 
s personálnou kádrovou 
právomocou. Je rodákom nášho 
mesta, v ktorom býva a pôsobí 
dodnes.
Čo sa týka predispozícií na 

miesto prednostu, považuje 
pán Šíra predovšetkým svoju 
osobnú miestnu znalosť, bohaté 
skúsenosti s riadením kolektívu a 
je aj zástupcom vlastníkov bytov, 
ktorými je už dlhodobo poverený 
na komunikáciu s ich správcom, 
Mestským podnikom - Službyt.

Aby nevznikali fámy a 
nedorozumenia ohľadne 
obsadenia miesta prednostu, 
primátor Peter Lednár informoval 
o dobrovoľnom odstúpení Maria 
Lénárta z tejto funkcie.

Ľ. Rosinská

Prednostom sa stal 
mesta znalý 

zlatomoravčan

900. výročie prvej písomnej zmienky mesta ZLATÉ MORAVCE

MgMgr.r. R Romoma a šíšírara
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Samosprávy dlhodobo bojujú 
s nedostatkom fi nančných 
prostriedkov a miestne dane 
a poplatky patria k základným 
príjmom rozpočtu miest a obcí.

Chceme preto občanov 
upozorniť, že Mesto Zlaté 
Moravce, ako správca dane je, 
podľa § 156 zákona č. 563/2009 
Z.z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, povinné 
pristúpiť k vyrubovaniu 
úroku z omeškania v prípade, 
že daňový subjekt nezaplatí 
daň, alebo splátku dane 
v ustanovenej lehote alebo výške 
určenej v rozhodnutí Mesta 
Zlaté Moravce. Rozhodujúcim 
dátumom pre určenie termínu 
splatnosti miestnych daní 
a poplatku za komunálny odpad 

je dátum doručenia (nie dátum 
vystavenia rozhodnutia na daň). 

Okolité mestá a obce uplatňujú 
sankcie už dlhodobo a Mesto 
Zlaté Moravce nemôže tolerovať  
„neplatičstvo“ na úkor občanov, 
ktorí miestne dane a poplatky 
zodpovedne platia.

Preto apelujeme na občanov, 
aby zaplatili dane včas 
a v správnej výške, predídu 

tým sankciám, prípadne 
exekučným konaniam. 
Občania sa môžu na problematiku 
miestnych daní informovať 
telefonicky, e-mailom alebo 
priamo osobne na mestskom 
úrade. 

Mestský úrad Zlaté Moravce
oddelenie miestnych daní 
a vymáhania pohľadávok

Dane treba platiť včas

Zjednosmernenie ulíc a nové  

parkovacie miesta
Dňa 18. - 19. júna 2013 prebiehali v Zlatých Moravciach na uliciach 

Kalinčiakova, Brezová, Mojmírova a Školská práce na novom zvislom aj 
vodorovnom značení s využitím cestných komunikácií pre statickú dopravu 
(nové parkovacie miesta a zjednosmernenie uvedených ulíc). Vznikne 
vyše 200 vyznačených parkovacích miest a v neriadenom chaotickom 
parkovaní po dlhých rokoch nastane konečne poriadok.

Uvedené cestné komunikácie budú vyhovovať zákonným parametrom v 
súčinnosti s Dopravným inšpektorátom. 

Zmena organizácie dopravy na miestnych komunikáciách (MK) bola 
vykonaná Mestom Zlaté Moravce, Oddelením výstavby a referátom 
dopravy:

1. Mojmírova ul. - jednosmerná premávka v smere od križovatky 
ulíc Hviezdoslavova (cesta III/06433) a Mojmírova (MK) po križovatku ulíc 1. 
mája (MK) a Mojmírova (MK)

2. Školská ul. - jednosmerná premávka v smere od križovatky 
ulíc Mojmírova (MK) a Školská (MK) po križovatku ulíc Kalinčiakova (MK) 
a Školská (MK)

3. Brezová ul. - jednosmerná premávka v smere od križovatky 

ulíc Kalinčiakova (MK) a Brezová (MK) po križovatku ulíc Mojmírova (MK) 
a Brezová (MK)

4. Kalinčiakova ul. - jednosmerná premávka v smere od križovatky 
ulíc 1. mája (MK) a Kalinčiakova (MK) po križovatku ulíc Obrancov mieru 
(MK), Brezová (MK) a Kalinčiakova (MK)

5. Kalinčiakova ul. - obojsmerná premávka v smere od križovatky 
ulíc Obrancov mieru (MK), Brezová (MK) a Kalinčiakova (MK) po križovatku 
ulíc Hviezdoslavova (cesta III/06433) a Kalinčiakova (MK)

Ľ. Rosinská

Oprava hygienického zariadenia v 
budove Daňového úradu

Investičná akcia „Daňový úrad – hygienické zázemie (stavebné úpravy).
Práce v rámci tejto akcie pozostávali v odstránení pretrvávajúcich 

problémov s funkčnosťou kanalizácie a časti zdravotechniky na 
prízemí budovy Daňového úradu.

Konkrétne bola vykonaná kontrola priepustnosti vnútornej kanalizácie 
pod budovou úradu pomocou termokamery, lokalizácia upchatého 
a nefunkčného úseku a jej následné vyčistenie a obnovenie funkčnosti.

V rámci zdravotechniky bola v priestoroch WC na prízemí vykonaná 
úprava povrchov stien a podláh, výmena umývadiel, záchodových mís, 
výlevky a batérií.

Realizáciou horeuvedených prác sa doriešil dlhodobý problém s 
kanalizáciou a zdravotechnikou na prízemí budovy Daňového úradu.

Dodávateľom prác bola spoločnosť NBM s.r.o., Šoltésovej 36, Zlaté 
Moravce. Celkové náklady za vykonané práce predstavovali sumu 
5 297,24 €, vrátane 20% DPH.

Spracoval: Ing. Zuzčák

900. výročie prvej písomnej zmienky mesta ZLATÉ MORAVCE

PePeteter r LeLedndnárár, , BrBrananisislalav v NeNevivinn

ŠtŠtefefanan N Nocociaiar,r, E Emimil l HuHudádákk

k iá
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Ďakujeme za oslavy 
Medzinárodného dňa detí

Veľký sviatok detí sme oslávili 
o týždeň neskôr, čo ale s istotou 
nikto zo zúčastnených neľutoval. 
Dôvodom časového posunu bolo 
nepriaznivé chladné počasie, 
dlhotrvajúce dažde pred prvým 
júnom a podmočené ihriská, ktoré 
by určite znamenali oveľa menšiu 
účasť malých ratolestí a aj oveľa 
menej radosti, ako tomu bolo v 
krásnu slnečnú nedeľu 9. júna 
2013.

Mestské športoviská ožili 
spevom, smiechom, tancom, žiarili 
všetkými farbami a prilákali vyše 
tisíc ľudí. Naši najmenší sa dosýta 
vyšantili na hradoch, šmýkačkách, 
trampolíne, elektrických autíčkach, 
kolotočoch a previezli sa na 
koči v záprahu koní zo Žrebčína 

– Topoľčianky. Nechýbali ani 
tradičné súťažné disciplíny 
pripravené Materskými škôlkami 
(Slnečná, Slniečko, Dúha), známe 
mažoretky Marty Košútovej a 
divadielko Jaja, ktoré si tentokrát 
pripravilo predstavenie s aktívnym 
zapojením detí do deja rozprávky. 
Svoju šikovnosť v tanci nám 
prišli predviesť dievčatá Dorotka 
Beňová a Andrejka Vavrisová z New 
Dance Company (CVČ) a tanečné 
detské skupiny, ktoré vznikli pod 
záštitou výhercu známej televíznej 
súťaže „Československo má talent“ 
- Old school brothers, fungujúce 
pod vedením jeho členky Niky 
Králikovej. Radostný ošiaľ a 
obrovský potlesk spôsobilo skvelé 
vystúpenie ich ďalšieho člena 

Bruisa (Miroslav Žilka). OSB so sebou 
prinieslo niekoľko prekvapení v 
podobe podpisových kartičiek 
a cédečiek, ktoré si mohli so 
sebou zaslúžene odniesť deti 
reagujúce na vyzvanie Reného 
Šurdu, za výhry v jednotlivých 
tanečných súťažiach na pódiu. 
René je rovnako súčasťou skupiny 
a žezla moderovania počas ich 
prítomnosti sa ujal bez pochýb 
profesionálne.

Celým popoludním nás 
sprevádzal programový technik 
MSKŠ Wimix (Lukáš Belica), ktorý 
sa postaral nielen o hostí, aktuálne 
informácie a technickú časť, ale 
zapájal deti do súťaží, v ktorých 
boli odmenené pozornosťami 
sponzorov podujatia.

Okrem množstva balónov a 
sladkých pokušení, čo sa v tento 
deň rozdávali vo veľkom, prispelo 
v závere dňa ešte k väčšiemu 
potešeniu detí penové delo, ktoré 

podobne ako minulý rok, zožalo  
najväčší úspech zo všetkého.

Dovoľte, aby som v mene 
Vás všetkých, ktorí ste v tento 
deň na naše športoviská prišli a 
boli s podujatím tohtoročného 
Medzinárodného dňa detí spokojní, 
poďakovala primátorovi Petrovi 
Lednárovi, zároveň Mestu Zlaté 
Moravce, Mestskému stredisku 
kultúry a športu, materským 
škôlkam, účinkujúcim, predajcom, 
Mestskej polícii, Štátnej polícii, 
Dopravnej polícii, Červenému 
krížu (za ukážky poskytnutia 
prvej pomoci), kynológom, ich 
verným štvornohým priateľom 
a všetkým ostatným, ktorí sa do 
organizačného tímu zaradili a 
akokoľvek pomohli.

Najväčšie ďakujem patrí 
predovšetkým sponzorom, ktorí sa 
v tejto neľahkej dobe rozhodli túto 
akciu podporiť a tak našim milým 
detičkám urobiť radosť.

Ľubomíra Rosinská

AKCIU PODPORILI:

900. výročie prvej písomnej zmienky mesta ZLATÉ MORAVCE

o b u v 
H E L K A
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„Perfektné počasie, úžasní ľudia, 
tak poďme na to!“ Týmito slovami 
otvoril primátor Peter Lednár 
podujatie 1. ročníka Európskeho 
pohára v tlaku na lavičke, ktoré 
sa konalo 15. júna na Námestí A. 
Hlinku v Zlatých Moravciach.

Podľa Jozefa Kopáleka, 
prezidenta klubu Ironbull Nitra 
a IRP Slovakia, bola latka tohto 1. 
ročníka veľmi vysoko postavená, 
a keď sa, vraj, bude pokračovať 
v tomto duchu, bude to jedno 
z najlepších celoslovenských 
podujatí v tomto smere. „Mali sme 
tu najlepších pretekárov z Európy, 
padali tu maximálne výkony 
(270 kg), akcie sa zúčastnilo veľa 
svetových majstrov. A keď bude 
podpora a vytvorené podmienky, 
uvidíme sa na druhom ročníku 
Ironbullu znovu tu, v Zlatých 
Moravciach. Veľmi by som sa chcel 
poďakovať pánovi primátorovi, 
Mestu Zlaté Moravce, sponzorom 
a všetkým ľuďom za pomoc pri 
organizovaní tohto skvelého 

podujatia.“
Priestor na vyjadrenie k 

podujatiu dostal aj rozhodca 
súťaže a prezident WPC Slovakia 
Peter Mihály: „Federácia IRP, ktorá 
je momentálne gestorom tejto 
súťaže, patrí do našej federácie, 
ktorej zástupcom je Jožko Kopálek. 
Chcel by som sa poďakovať nielen 
jemu, ale všetkým, ktorí za celou 
súťažou stoja, za umožnenie 
prezentácie tohto športu, ktorá 
sa v tomto regióne konala po 
prvýkrát a ktorá vo svete naberá 
na obrátkach. Som rád, že sa o nás 
začalo všeobecne zaujímať, keďže 
máme obrovské úspechy nielen 
európske, ale aj celosvetové. 
Máme veľa talentov, ktoré rátame 
už v desiatkach a ktoré si zaslúžia 
vyzdvihnutie a pozornosť 
verejnosti.“

Ako blízko má k tomuto 
športu primátor? „Veľmi rád som 
podporil túto športovú akciu a 
som rád, že nám vyšla. Skúsenosti 
s dvíhaním činiek som nabral 

„IRONBULL CUP 2013“

popri športe, ktorému som sa 
kedysi profesionálne venoval. Boli 
súčasťou tréningov k vrhu guľou, 
preto som si odvážne dovolil 
oživiť spomienky a po niekoľkých 
rokoch na vyzvanie moderátora 
celej akcie Lukáša Belicu vyskúšať 
znovu, čo tlak na lavičke obnáša,“ 
- prezradil skromne s úsmevom 
Peter Lednár.

Jedným z mnohých, ktorý 
túto akciu podporil a zároveň 
nás svojou vzácnou návštevou 
poctil, bol aj prezident IBSS, Sir. 
George Popper: „Dovoľte mi, aby 
som sa predovšetkým vyjadril k 
Vášmu mestu. Pred rokom sme 
tu organizovali Medzinárodnú 
konferenciu o bezpečnosti IBSSA, 
za účasti 20-tich organizácií z 
celého sveta. Už vtedy som si 
povedal, že sa vždy do tohto 
priateľského mesta veľmi rád 
vrátim a podporím iniciatívy Petra 
Lednára, pretože sa tu cítim ako 
doma, aj vďaka nášmu priateľstvu 
s ním a Petra Lednára ml., ktorý je 
maltézskym rytierom a aktívnym 
členom IBSSA. Táto udalosť je 
o to viac pre mňa výnimočná, 
že sme po prvýkrát účastníkmi 
nielen ako podpora organizátorov, 

ale zároveň máme vlastného 
súťažiaceho Konráda Kisztiána, 
ktorý je európskym a svetovým 
šampiónom v tomto športe s 
naším logom.“

Celodenná sobotňajšia akcia, 
ktorá v našom meste nemala 
doteraz svoju obdobu, dopadla 
nad očakávania všetkých, 
vynikajúco. Primátor Peter Lednár 
ďakuje všetkým zúčastneným 
divákom za prejavený záujem, 
organizátorom za pomoc, 
sponzorom za podporu a 
súťažiacim za ich skvelé výkony.

Pozrite si videoreportáž: 
www.zlatemoravce,info/tag/video

Ľubomíra Rosinská

900. výročie prvej písomnej zmienky mesta ZLATÉ MORAVCE

PePeteter r LeLedndnárár, , JoJozezef f KoKopáppápp lelekk
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Z významnej príležitosti 25. 
výročia založenia školy (do 
užívania bola daná v roku 1988 
ako 20-triedna) sa uskutočnila 
14. júna 2013 v popoludňajších 
hodinách oslava v priestoroch 
jedálne školy. Trojposchodová 
Základná škola na Robotníckej 
ulici patrí svojou rozlohou medzi 
najväčšie základné školy v meste. V 
školskom roku 2003/2004 sa stala 
riaditeľkou Mgr. Zuzana Hatiarová, 
ktorá ju úspešne viedla dodnes. 
Post zástupkyne riaditeľky zastáva 
Mgr. Jana Lukáčová. Celým 
priebehom oslavy prítomných 
od mikrofónu sprevádzala 
Mgr. Mária Herdová. Úvodom 
tejto významnej udalosti sa 
k prítomným prihovorila riaditeľka 
školy a po jej slovách boli na 
oslave privítaní hostia, menovite 
primátor Zlatých Moraviec Ing. 
Peter Lednár, CSc., prednosta MsÚ 
Mgr. Roman Šíra., poslanec NR SR 
Mgr. Marián Kéry, vedúci odboru 
školstva obvodného úradu v Nitre 
Mgr. Milan Galaba, pracovníčky 
oddelenia odborných 
a metodických činností PaedDr. 
Ľudmila Kováčová a Mgr. 
Danuša Hollá.  Ďalej boli medzi 
prítomnými srdečne vítaní 
členovia Rady školy, poslanci 
Mestského zastupiteľstva, 
predsedníčka združenia rodičov, 
riaditelia mestských škôl 
a školských zariadení, sponzori, 
bývalí žiaci a súčasní aj bývalí 

pedagógovia.
„Dnes máme možnosť otvoriť 

knihu života našej školy, listovať 
v nej a hľadať a objavovať všetko 
to dobré, čo sa za 25 rokov urobilo. 
Zaspomínať si na tých, ktorí tu 
zanechali svoj rukopis, vzdať úctu 
tým, ktorým čas sfarbil vlasy na 
bielo a na ich tvárach statočná 
práca a život vyryli hlboké 
ornamenty, nuž spomínajme, je 
na to správna chvíľa,“ odzneli slová 
vďaky, po ktorých sa prítomní 
prehupli k výkladu histórie vzniku 
tejto školy. Historické korene školy 
siahajú k 1. septembru roku 1988, 
kedy sa brány Základnej školy na 
Robotníckej ulici otvorili prvýkrát 
pre 656 žiakov učiacich sa 
v dvadsiatich triedach. Vyučovanie 
zabezpečovalo 32 učiteľov a 
v Školskom klube pracovalo 5 
vychovávateliek. Svoj prvý školský 
rok škola začala pod vedením 
riaditeľa Ladislava Šustáka.

Na začiatky v novej škole 
a úspechy žiakov spomínali 
bývalí pedagógovia, ktorí nám 
odovzdali svoje prvé dojmy 
a pocity sprostredkovane vďaka 
premietnutým videám.

Rovnako významné sú úspechy 
žiakov, ktoré žali a žnú na rôznych 
poliach až do súčasnosti a práve 
preto bol súčasťou osláv „výťah“, 
ktorý nás previezol konkrétnymi 
úspechmi a umiestneniami 
skupín, či jednotlivcov z radov 
bývalých i súčasných žiakov 

ZŠ Robotnícka oslavovala 
25. výročie jej založenia

a pedagógov školy v rôznych 
smeroch. 

Krásne poďakovanie za 
neúnavnú prácu, defi novanú 
ako poslanie, smerovalo 
ku všetkým pedagógom, ktorí na 
spomínaných a vymenovaných 
úspechoch majú, ako bolo 
povedané, svoju pečať.

Prebiehajúce nahliadnutia do 
minulosti a aj súčasnosti školy 
boli pravidelne prerušované 
atraktívnymi vystúpeniami 
jej bývalých žiakov. V prvom 
vystúpení nám eleganciu valčíka 
predviedol tanečný pár Lea 
Homolová a Tomáš Herman, 
ktorí na záver predviedli čaču 
a exotickú salsu. Eleganciu neskôr 
vystriedalo dynamické tanečné 
vystúpenie Tanečnej školy OSB 
(Old school brothers) v podaní jej 
členky Niky Králikovej a jej malých 
zverencov (školu absolvovala 
v r. 1997-2006). S jednou zo 
svojich víťazných básní v súťaži 
Európa v škole vystúpil Goran 
Janík (venoval ju z lásky svojmu 
bývalému učiteľovi Končálovi). 
Za priam elektrizujúci zážitok sa 
dá pokladať vystúpenie bývalých 
absolventiek školy - Michaela 
Tonková, terajšia študentka 
klasického spevu zaspievala 
operné árie, klavírny doprovod 
predviedla Ľubica Varhaníková. 

Aj Janka Dudášová potešila 
ucho každého prítomného 
svojím klavírnym umením. Každé 
vystúpenie sprevádzal uznanlivý 
potlesk prítomných.

Prekvapením bolo predstúpenie 
bývalej žiačky Janky Dudášovej 
pred mikrofón, odovzdanie 
kytice a verejné poďakovanie 
v mene všetkých bývalých žiakov 
smerované k riaditeľke a ostatným 
učiteľom. Ďakovala za ich prácu, 
lásku, trpezlivosť, pomoc a 
množstvo vedomostí, ktoré 
im odovzdali a tak ich zároveň 

900. výročie prvej písomnej zmienky mesta ZLATÉ MORAVCE

ZuZuzazanana H Hatatiaiarorovává, , PePeteter r LeLedndnárár LaLadidislslavav Š Šusustátákk
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Z príležitosti 900. výročia prvej písomnej 
zmienky mesta Zlaté Moravce sa ešte v priebehu 
júna (19.) uskutočnila v divadelnej sále MSKŠ 
Slávnostná akadémia. Kultúrny program, ktorým 
nás sprevádzali Vierka Striešková a Lukáš Belica, si 
pripravili všetky základné a materské školy v našom 
meste. Doplnený bol o prezentáciu histórie 
jednotlivých škôl. Vystúpenia si prišili pozrieť aj 
zástupcovia Mesta: primátor mesta Peter Lednár, 
prednosta MsÚ Roman Šíra, viceprimátor Jozef 
Škvarenina a poslanci Mestského zastupiteľstva.

Ako prvé so svojím programom vystúpili deti 
z Materskej školy z Prílep. Na akadémii predniesli 
báseň Môj macík a riekanky. V programe 
pokračovala MŠ na Štúrovej ul. tancom, do 
ktorého boli zapojené aj učiteľky a nechýbala 
ani motorka. S tanečným pásmom na tému 
Jánošík vystúpili deti z  MŠ na Slnečnej ul. Ako sa 

na správnych kovbojov patrí, si javisko podmanili 
svojím tancom deti z  MŠ na Kalinčiakovej ul.,  ich 
druhým číslom bol prednes prózy O lietajúcej 
machuli. Deti zo Žitavského nábrežia nám 
predviedli tanec Na skle maľované.

Zo základných škôl ako prvá začala ZŠ na 
Mojmírovej ul. divadelnou scénkou Včera a dnes, 
kde sme si mohli oprášiť spomienky na to, ako to 
fungovalo v školách kedysi, keď do školských lavíc 
zasadli staršie ročníky.

„Pribinka“ je známa svojimi mažoretkami a tie 
nesklamali ani teraz, vystriedal ich prednes básne 
s názvom Čert a mních a ich vstup sa ukončil 
spevom pesničky Láska k rodine.

Za Základnú umeleckú školu vystúpilo 
akordeónové duo a tanec predviedli krásne 
orientálne tanečnice.

Hru na husliach (Mozart) predviedla žiačka zo ZŠ 

na Robotníckej ul. a po nej nám žiaci predviedli, 
ako sa správne tancuje valčík.

Základná škola sv. Don Bosca sa prezentovala 
piesňou Feeling good, básňou Ak a spevom 
ľudových piesní. Príjemné popoludnie vyvrcholilo 
tanečnými vystúpeniami pod patronátom Centra 
voľného času.

Skladba programu bola pútavá, hravá, aj 
zábavná. Všetci svoje vystúpenia zvládli na 
výbornú a toto ohodnotenie podľa klasifi kácie 
v školách ako jednotka, patrí aj moderátorskej 
dvojici, ktorá nás previedla zaujímavými a pre 
niektorých aj neznámymi zákutiami histórie 
jednotlivých škôl.

M. Petrovičová

Slávnostná akadémia 
zlatomoraveckých škôl

900. výročie prvej písomnej zmienky mesta ZLATÉ MORAVCE

pripravili do nasledujúceho 
života.

S poďakovaním sa pripojil aj 
primátor Zlatých Moraviec Peter 
Lednár, ktorý k Ďakovnému listu 
Zuzane Hatiarovej odovzdal aj 
farebnú kyticu.

Peknou čerešničkou ofi ciálnej 
časti osláv bolo odovzdanie 
Ďakovných listov všetkým 

pedagogickým pracovníkom 
učiacich na škole minimálne 10 
rokov. 

Nepovšimnutí nezostali ani 
nepedagogickí pracovníci. Na 
odovzdávaní Ďakovných listov 
a uznanlivých, priateľských 
potriasaní rúk boli spolu 
s riaditeľkou striedavo účastní 
primátor Peter Lednár, Marián 

Kéry a Milan Galaba, ktorí potom 
predniesli svoju slávnostnú reč.

Vedeniu školy, pedagógom, 
ako aj samotným žiakom, 
želáme veľa úspechov 
plynúcich z ich stáleho 
zapájania sa do rôznych 
súťaží a projektov, radosti, 
porozumenia, priateľskosti 

a naplnenie motta: „Nájsť 
v každom dni, človeku 
a udalosti niečo nové...,“ 
s ktorým sa stotožňujú. Nech 
je im minulosť spätá so školou 
odrazovým mostíkom do 
budúcnosti.

Mária Petrovičová
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„Štúrovčatá“ 
majú na hľadanie pokladu nos

Cesta k získaniu ukrytého 
pokladu býva zradná a tŕnistá, 
ale, ako nás presvedčili deti 
z materskej školy na Štúrovej 
ulici, nie neprekonateľná 
a nezdolateľná. V pondelok 10. 
júna ako hríby po daždi vyrástla 
v areáli školy indiánska osada 
„Zlaté srdce“, nechýbal oheň ani 
tradičné indiánske „típí“ (teepee- 
indiánsky stan). Po nájdení 
vhodného miesta na usadenie 
a usídlenie prišiel na rad pre 
indiánov známy pozdrav howgh, 

ktorý sa postaral o ich spriatelenie. 
Tanec slnka a hra na tamtam, ako 
aj vyfúknutá bublina šťastia, so 
sebou priniesli získanie moci a sily 
na prekonanie rôznych prekážok 
vedúcich k osade a získaniu 
pokladu. Indiáni v sprievode 
pani učiteliek prešli jaskyňou 
duchov, museli určitý úsek preliezť 
rúčkovaním po lane, k bizónovi sa 
dostali cez horiaci kruh, ktorý im 
otvoril cestu k zdolávaniu ďalších 
prekážok. Jednou z nich bolo 
slalomové prechádzanie okolo 
indiánskych totemov a ďalej stretli 
aj orla (spustenie šmykom dolu). 
Indiáni sa nevzdávali a stále sa 
sťahovali aj so záťažou, ktorú 
museli preniesť, nezastavila ich 
ani jaskyňa Diamant či labyrint, 
ktorý strážil obrovský pavúk – 
tarantula. Cieľ bol na dosah a po 
preplávaní člnom na druhý breh 
nasledovala posledná zastávka 
venovaná ryžovaniu zlata, až sa 
všetci stretli spolu vo svojej novej 
osade. Posedeli len chvíľku, stihli 
si ešte zatancovať a hneď sa vrhli 
na hľadanie pokladu, ktorý našli 
priam bleskovou rýchlosťou. 

Nájdené totemy na šnúrkach, ako 
znak prebývania v osade, im boli 
zavesené priamo na krk. Okrem 
nich dostali aj sladké maškrty, ktoré 
im priniesol pán primátor Peter 
Lednár, ktorý spolu s rodičmi deti 
povzbudzoval a pozorne sledoval 
pri tom, ako každú z prekážok malí 
indiáni priam zvalcovali.

Príjemne unavení indiáni si 
oddýchli pri dobrom občerstvení 
a rodičia medzitým opekali 
dobroty nad ohňom.

Program sa ale ani zďaleka 
nekončil, deti si mohli so záujmom 
pozrieť prácu kynológov 

odzrkadľujúcu úzku spoluprácu 
medzi psíkom a majiteľom.

Pri sledovaní celého priebehu 
akcie bolo jasné, že najväčším 
pokladom pre prítomných 
rodičov sú ich ratolesti a naopak 
pre malých indiánov ich rodičia. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
akokoľvek pomohli a prispeli 
k tomu, aby v indiánskej osade nič 
v tento deň nechýbalo a všetko 
prebehlo hladko a v dobrej nálade.

M. Petrovičová
Informácie poskytla 

Lídia Bajaníková, riaditeľka

Areál MŠ na Kalinčiakovej ulici 
sa popoludní 20. júna podozrivo 
zapĺňal vysmiatymi rodičmi 
a rodinnými príslušníkmi detí, 
ktoré Slniečko navštevujú.

Návštevnosť v tak hojnom 
počte bola predzvesťou, že 
v škole sa pripravuje niečo 
zaujímavé a pútavé. Nemýlili sme 
sa, v amfi teátri areálu školy sa 
uskutočnilo farebné Rozprávkové 
popoludnie, do ktorého sa 
aktívne zapojili všetky deti spolu 
s učiteľkami.

Z javiska sa k deťom a prítomným 
prihovorila riaditeľka Eva Kutišová, 
čím sa Rozprávkové popoludnie 
otvorilo.

Na scénu vybehla šašuľka, ktorá 
si na pomoc prizvala šaša, aby 
spolu hravou formou pomohli 
deťom uhádnuť, aké vystúpenie 
sa zo zákulisia pripravuje. Deti 

boli šikovné a tak nemali problém 
privolať princezné a princov, 
malých modrých a hlavne vrtkých 
šmolkov, ktorých vystriedali 
nadaní hudobníci, kocúrikovia 
s mačičkami a ubehaní zajkovia, 
ktorých potrápil nezbedný 
vĺčik. K Slovensku patrí známy a 
spravodlivý zbojník Jurko Jánošík 
a tak nám starší chlapci predviedli, 
ako sa zručne narába s valaškou 
popri tom, ako dievčatá šikovne 
tancovali. Posledným číslom bolo 
skvelé tanečné vystúpenie, pri 
ktorom si podupkávali aj niektorí 
rodičia.

Na znak vďaky za všetkých 
spokojných rodičov daroval 
predseda RZ pri MŠ na 
Kalinčiakovej ulici v Zlatých 
Moravciach MVDr. Martin Vereš 
riaditeľke kyticu.

Šašovská dvojica sa postarala 

o zapojenie detí do hromadného 
spevu, pričom v zákulisí sa 
pripravovali učiteľky prezlečené 
za myš, žabu, dve kozliatka, 
medveďa a prasiatko, aby deťom 
spestrili popoludnie pútavým 
divadielkom.

Deti sa hneď potom, ako sa 
prezliekli, roztrúsili po areáli, aby sa 
vyšantili na pripravených hracích 

stanovištiach, jednoznačne však 
zvíťazila spoločná opekačka. 

Materská škola Slniečko 
pripravila pre deti a ich rodičov 
oslnivý zážitok na celé popoludnie 
a ujsť si ho nenechalo ani šteklivé 
slniečko na oblohe, ktoré si 
na každé vystúpenie pozorne 
„posvietilo“.

M. Petrovičová

900. výročie prvej písomnej zmienky mesta ZLATÉ MORAVCE

Rozprávkové popoludnie v SlniečkuSlniečku



TEKOVSKÉ NOVINYStrana 09

svojej milovanej D ú hyD ú hy
Presne 29 predškolákov sa 

24. júna na školskom amfi teátri 
lúčilo s Materskou školou na 
Žitavskom nábreží slávnostnou 
rozlúčkou. Súčasťou rozlúčky 
bolo zaspievanie hymny školy 
a veľa výborných, pod taktovkou 
učiteliek zostavených a rodičom 
prezentovaných, vystúpení. 
Deti sa predviedli ako skvelí 
recitátori, tanečníci, vzorní školáci, 
sústredení a súdržní budhistickí 
mnísi. Dievčatá predviedli, ako 
sa správne tancuje s farebnými 

pom-pomami, chlapci zatancovali 
a zaspievali chytľavý letný hit. 
Aktuálne tanečné číslo nám 
priblížilo, do akého kufra je 
vhodné pobaliť sa na dovolenku 
a čo všetko sa doň vmestí. Ani 
šport nezostal bokom a tak sme 
si mohli vychutnať hokejový duel 
z bezprostrednej blízkosti. Veľmi 
milo prekvapený bol primátor 
Peter Lednár, ktorému aj s celým 
Mestským úradom adresovali 
básničku s ukrytým poďakovaním. 
O kultúrny bonbónik s deťmi 

sa postarala Tatiana Kováčová 
zaspievaním pesničky na melódiu 
Hallelujah. Predškoláci prezlečení 
do zelených talárov si prevzali 
Osvedčenia o úspešnom ukončení 
školy s rozprávkovou knižkou. 
Riaditeľka Anna Zelenková, 
zástupkyňa školy Agnesa 
Ivaničková spolu s pani učiteľkami, 
ktoré mali pod svojimi krídlami 
deti chystajúce sa od 1. septembra 
zasadnúť do lavíc základných 
škôl, boli za rodičov obdarované 
kyticami ukrývajúcimi v sebe 

vďačnosť za starostlivosť, lásku, 
pochopenie, prístup a vzdelanie. 
Deti sa rozpŕchli za svojimi rodičmi 
po príhovore primátora želajúceho 
deťom pekné letné prázdniny, 
pripomínajúc im nástup do, pre 
nich nových, zlatomoraveckých 
základných škôl. Primátor ukončil 
rozlúčku  úprimným poďakovaním 
všetkým pracovníkom vždy 
farebnej Materskej školy Dúha 
sídliacej na Žitavskom nábreží. 
Pre malých absolventov školy 
a rodičov bolo na terase 
pripravené občerstvenie. Veríme, 
že všetky „vyletené“ deti budú 
každým dňom ich budúceho 
života naďalej sprevádzané sýtymi 
farbami dúhy, symbolom ich už 
bývalej materskej školy.

M. Petrovičová

Vydarený výlet do Zubrej obory
Začnem poďakovaním Súkromnej 

autoškole Paluška, ktorá nám 
sponzorsky poskytla autobus na 
výlet detí z 3., 4., 5. a 6. triedy MŠ 
Dúha na Žitavskom nábreží v Zlatých 
Moravciach do Zubrej obory pri 
Lovciach. 

Tento výlet našich detí dopomohol 
k úspešnému dosiahnutiu 
slovenského rekordu „Najviac 
mladých milovníkov prírody 
v chránených územiach“ s počtom 
detí 3276 pod dohľadom komisára 
Knihy slovenských rekordov, ktorý 
zorganizovala Štátna ochrana 
prírody Slovenskej republiky.

Neodradilo nás ani nepriaznivé 
počasie a tak sme 5. 6. 2013 pri 
príležitosti Svetového dňa životného 
prostredia navštívili jeden z klenotov 
slovenskej prírody Zubriu oboru pri 
Lovciach. Deti mali možnosť spoznať 
a na vlastné oči vidieť majestátne 
zvieratá - zubry, ich život a mohli byť 
svedkami ich kŕmenia. Okrem zvierat 

a obory spoznávali aj okolitú prírodu, 
rastlinstvo, chrobáčiky, stromy. 

Detský smiech, spokojnosť a údiv 
bolo počuť nielen v zubrej obore, ale 
aj vo viac ako tridsiatich chránených 
územiach v územnej pôsobnosti 

deviatich národných parkov 
a deviatich chránených krajinných 
oblastí Slovenskej republiky. Počas 
trvania tohto rekordu spoznávali 
deti prírodné hodnoty našich 

chránených území – klenotov 
slovenskej prírody.

Naše deti si z výletu odnášali veľa 
zaujímavých zážitkov a poznatkov. 
Tohto výletu sa s nami zúčastnil 
aj mestský poslanec pán Ľudovít 
Chládek, s ktorým a aj so Slovenskou 
ornitologickou spoločnosťou, 

naša materská škola Dúha úzko 
spolupracuje. V spolupráci s ním sme 
vytvorili nástenky, ktoré oboznamujú 
deti  našej MŠ a ich rodičov o živote 
bocianov. Vďaka videokamere 

môžeme prostredníctvom internetu 
sledovať ich príchod, stavanie 
a úpravu hniezda, liahnutie, kŕmenie 
mláďat a ich postupné dospievanie.  
Okrem toho môžu deti sledovať 
rôzne iné vtáctvo, ktoré sa v našej MŠ 
zdržiava. Pre pozorovanie vtáctva 
v okolí MŠ nám zabezpečil pán 
Chládek kŕmidlá vyrobené z PET fl iaš 
a krmivo zasponzoroval v spolupráci 
s Mestským úradom primátorom 
mesta Ing. Peter Lednár. V spolupráci 
s rodičmi sa vyrobili búdky pre 
operencov, ktoré sú rozmiestnené 
v celom areáli materskej školy 
a každá trieda má možnosť cez okno 
a aj počas pobytu vonku sledovať 
v každom ročnom období život 
vtáčikov.

Výlet do zubrej obory, ako 
aj sledovanie života bocianov, 
prispievajú k rozširovaniu poznatkov 
detí v rámci environmentálnej 
výchovy a vedie ich k láske k prírode, 
k jej faune a fl óre.

Tatiana Kováčová

MŠ Dúha, Žitavské nábrežie 

900. výročie prvej písomnej zmienky mesta ZLATÉ MORAVCE



TEKOVSKÉ NOVINY Strana 10

Hurá, prázdniny
V mestskej časti Prílepy v parku 

pri Kultúrnom dome sa dňa 30. júna 
uskutočnil 2. ročník športového 
popoludnia pod názvom Hurá, 
prázdniny. Organizátorom 
podujatia bol spevácky súbor 
Kolovrátok a obecný výbor Prílepy. 
Športové súťaže a preteky na 
bicykloch okolo parku prišiel 
podporiť aj primátor mesta Zlaté 
Moravce Ing. Peter Lednár CSc. 
a poslanec MsZ Ivan Hritz.   Športové 
podujatie v Prílepoch, ktoré 
pripravili členky speváckeho súboru 
Kolovrátok pod vedením Ireny 
Vencelovej, znamenal pre prílepské 
deti aj vytúžený začiatok letných 
prázdnin. Prvými súťažiacimi boli 
škôlkari, pod vedením riaditeľky MŠ 
Zuzany Šalingovej, na bicykloch, 
ktorí sa umiestnili nasledovne: 1. 
Dávid Holub, 2. Lenka Kabátová, 3. 
Elizabeth Školníková. Na bicykloch 
do 10 rokov bolo poradie takéto: 1. 
Marek Holub, 2. Paulínka Kabátová, 
3. Juraj Kabát. Umiestnenie 
súťažiacich na bicykloch nad 10 

rokov: 1. Marek Piško, 2. Adrián 
Gajdoš, 3. Petra Rumanková. V behu 
vo vreci do 10 rokov boli najlepší: 1. 
Peter Kocian, 2. Jurko Kabát, 3. Marco 
Kaiser. V behu vo vreci nad 10 rokov: 
1. Petra Rumanková, 2. Dominika 
Horvátová 3. Adrián Gajdoš. V hode 
loptičkou do cieľa do 10 rokov: 1. 
Martin Keresteš, 2. Peter Kocian, 3. 
Sarah Fašanková. V hode loptičkou 
do cieľa nad 10 rokov: 1. Samuel 
Ferenc, 2. Dominika Horvátová, 3. 
Erika Dudášová. Deti sa zabavili, 
zašportovali si a tie šikovnejšie získali 
diplomy a vecné odmeny. Dobre 
padlo aj malé pohostenie pri torte 
a občerstvení. Na záver podujatia 
nechýbali ani dve zaujímavé 
súťažné disciplíny pre dospelých, 
ktoré pripravil Jozef Vencel. 
A celkom nakoniec nasledovalo 
vystúpenie speváckeho súboru 
Kolovrátok, ktorý vytvoril pre 
všetkých návštevníkov športového 
podujatia príjemnú nedeľnú 
atmosféru. 

Anton Kaiser

„Vážení rodičia, je čas otvoriť 
stránku ďalšej životnej etapy vašich 
detí, ktoré krok za krokom opúšťajú 
svoj bezstarostný svet hier...“ 
takto sa prihovorila rodičom detí 
riaditeľka MŠ Zuzana Šalingová 
a otvorila slávnosť lúčenia.

„Dnes je u nás slávnosť veľká, 
dnes sa lúči celá škôlka, lebo naši 
predškoláci budú po prázdninách 
žiaci...“znelo z úst mladších 

škôlkarov. „Začali sme maličkí, 
končíme ho veľkí, vyletíme do 
sveta ako z úľa včielky...“odpovedali 
predškoláci. Celý týždeň sa niesol 
v znamení rozlúčky s predškolákmi 
v MŠ Prílepy. Deti očakávali slávnosť 
lúčenia, pripravovali sa, učili , 
nacvičovali básne, piesne, tance, až 
prišiel deň „D“. Pani učiteľky a teta 
kuchárka vyzdobili triedu, chodbu, 
mamičky zase pripravili sladké 

a slané dobroty. Trieda sa zaplnila 
rodičmi, súrodencami, starými 
rodičmi, naše pozvanie prijal aj 
pán poslanec Hritz a slávnostné 
oblečenie samotných aktérov 
naznačovalo, že môžeme začať. 
Deti – predškoláci sa predstavili 
prítomným hosťom pásmom básní, 
piesní a tancom. Vyvrcholením 
programu bol slávnostný sľub 
a odovzdanie „Osvedčení 

o absolvovaní predprimárneho 
vzdelávania“, ktoré im odovzdal 
pán Hritz.

Po pózovaní pred fotoaparátmi 
nasledovalo občerstvenie a zábava 
detí – tanec, tanec a  tanec. 
V očiach detí iskrili spomienky 
na čas prežitý v škôlke, no stále si 
neuvedomujúc svoj posledný deň, 
všetci šantili a predvádzali svoje 
šibalstvá.

Chcela by som aj touto cestu 
vysloviť poďakovanie všetkým 
rodičom, ktorí spolupracovali 
počas celého roka a svojou 
pomocou prispeli k zlepšeniu 
pobytu svojich detí v MŠ. 
Poďakovanie patrí manželom 
Zuzane a Jurajovi Kabátovi za 
fi nančnú aj materiálnu pomoc 
pri realizácii zmien v priestoroch 
MŠ. Využívam tento priestor 
aj na poďakovanie manželom 
Krausovým a mamičkám 
Ferencovej, Rumankovej, 
Holubovej a Haluzovej.

Zuzana Šalingová

Naši predškoláci budú po prázdninách žiaci

900. výročie prvej písomnej zmienky mesta ZLATÉ MORAVCE
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je názov projektu, ktorý realizujú žiaci a pedagógovia Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach v mesiacoch jún – november 
2013. Finančne bol projekt podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Cieľom projektu je 
eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách žiakov našej školy vo veku od 12 do 18 rokov. Uvedomujeme si, 
že aj naši žiaci sa pohybujú v rozličných sociálnych skupinách, môžu sa dostať do zložitých životných situácií, preto považujeme 
za nutné venovať týmto javom pozornosť a predovšetkým ukázať žiakom možnosti správnej životnej a hodnotovej orientácie, 
formovať zodpovednosť za svoj život, aj možnosti správne ovplyvňovať svoje okolie, svojich spolužiakov.

Posledný mesiac školského 
roku sme sa venovali týmto 
aktivitám: kurz spoločenského 
tanca, šachový turnaj, 
návšteva dopravného ihriska, 
medzitriedny volejbalový turnaj. 
Tanečný kurz viedol Ing. Radovan 
Bakaľár, ktorý svojím tanečným 
umením, ale predovšetkým 
trpezlivosťou, odkrýval našim 
žiakom krásu valčíka, rumby, 
foxtrotu. Tieto nácviky neboli 
len o tzv. krokoch – raz, dva, tri, 
čača, ale aj o vzájomnej úcte, 
spolupatričnosti, formovali 
kultúrne povedomie žiakov. A čo 
povedali o kurze žiaci? „ Moje 
pocity z nácvikov a samotného 
tancovania prekvapili najviac 
mňa: 1. nečakal som, že ma to 
bude baviť. 2. nečakal som, že 
to bude baviť niekoho iného. 3. 
nečakal som, že typ tohto pohybu 
môže byť pre mňa zaujímavý, lebo 
pre mňa je najzaujímavejší pohyb 
vo futbalovej bráne. Tanec, ktorý 
sme s partnerkou predviedli na 
záver, bol výnimočný práve preto, 
že bol pred publikom.“ Záverečné 
vystúpenie tanečných párov sme 
mohli vidieť 20. 6. 2013. Garantom 

tejto časti projektu bola Mgr. Z. 
Herdová. Šachový turnaj prilákal 
26 žiakov, rozdelení boli do 2 
kategórií. Hralo sa švajčiarskym 
systémom - na 7 kôl, 2 x 15 
minút. Vidieť toľko sústredených 
pohľadov na čierno-biele políčka 
v tichu triedy bolo nezvyčajným 
zážitkom. Víťazi boli odmenení 
hodnotnými knihami. V kategórii 
starších žiakov bol najlepší Erik 
Kročka z III.C, za ním sa umiestnil 
Marek Páleník z III.A a tretia 
priečka patrila Eve Brunclíkovej 
z III.C triedy. V kategórii mladších 
žiakov obsadila 1. miesto Ester 
Dolanová z I.D, druhý bol Marko 
Čepec z III.D a tretia Laura 
Kozolková z I.D. Šachový turnaj 
organizačne pripravil Mgr. Ľ. 
Debnár.

Naši najmladší žiaci z I.D 
a III.D navštívili Dopravné 
ihrisko v Zlatých Moravciach. 
Po odbornom výklade člena 
Policajného zboru Slovenskej 
republiky o správaní chodcov 
a cyklistov v cestnej premávke 
si tieto poznatky overili 
v praktických jazdách na 
dopravnom ihrisku. V poslednej 
časti si žiaci pod odborným 
vedením člena Mestskej polície 
v Zlatých Moravciach precvičovali 
zásady poskytnutia 1. pomoci.

V posledných dňoch školského 
roka bol výborným využitím 
školského času medzitriedny 
volejbalový turnaj. Hralo sa v 
troch skupinách, na dva vyhraté 
sety bez rozdielu bodov, prvé 
družstvo zo skupiny hralo o 1. 
- 3. miesto.  Rozhodcami boli 
hráči, ktorí práve nehrali zápas. 
O ceny bojovalo 10 družstiev, 
zaujímavosťou bolo družstvo 
maturantov VIII.D. Víťazom 
turnaja sa stalo družstvo VII.D, 
hrali kompaktne, zohrato. 

Výhodou bolo, že mali širšiu 
základňu, teda viacej hráčov 
na striedanie. Po skončení si 
pochutnávali na marcipánovej 
torte v tvare a farbách 
volejbalovej lopty. Druhé miesto 
obsadili hráči II.B triedy, ktorí sa 
zasýtili čokoládou Milka. Veľkým 
prekvapením turnaja bolo 
družstvo VI.D triedy, ktoré hralo 
s neuveriteľnou bojovnosťou 
a herným zápalom, a tak obsadilo  
3. miesto. Odmenou im boli 

sladkosti. Pretože sme očakávali, 
že po skvelých športových 
výkonoch si víťazi svoje odmeny 
nedonesú domov, dostali aj 
ďalšie vecné ceny: športové 

ponožky, sprchové gély. Počas 
celého  turnaja sa športovci mohli 
posilniť rozličnými nátierkami, 
syrmi, zeleninou, pagáčmi, ale aj 
sladkými koláčmi, ktoré pripravili 
a napiekli  organizátorky turnaja  
RNDr. R. Kunová, PhD. a Mgr. 
V. Mihalková.

Všetky aktivity projektu smerujú 
k výchove a vzdelaniu zrelej 
osobnosti, k tomu, aby mladý 
človek dokázal na rozličných 

križovatkách života aj zastaviť, 
prípadne dať prednosť v jazde 
a potom sa rozbehnúť na tú 
správnu, širokú a čistú cestu.

PaedDr. Anna Rosenbergová

NÁSTRAHY ŽIVOTA OKOLO NÁS
900. výročie prvej písomnej zmienky mesta ZLATÉ MORAVCE
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Zariadenie opatrovateľskej 
služby nachádzajúce sa na 
Rovňanovej ulici v Zlatých 
Moravciach, bolo zriadené dňa 
1. decembra 1992 na základe 
zriaďovacej listiny vydanej 
Okresným úradom v Nitre dňa 
10.11.1992 č. j. 310/1992.

Dňa 01.07.1993 bolo slávnostne 
otvorené, v tom čase malo názov 
Stanica opatrovateľskej služby 
a bolo zriadené ako účelové 
zariadenie Obvodného úradu 
v Zlatých Moravciach. Dôvodom 

pre jeho zriadenie bolo hlavne 
to, že v tom čase mesto Zlaté 
Moravce zariadenie podobného 
typu nemalo. Kapacitu malo 10 
lôžok a určené bolo pre seniorov, o 
ktorých sa z rôznych príčin nemal 
kto postarať alebo potrebovali 
doliečenie po hospitalizácii v 
nemocnici.

Delimitačným protokolom zo 
dňa 28.06.2002 v zmysle zákona 
NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a na 
vyššie územné celky v spojení so 
zákonom NR SR č. 447/2001 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, 
podľa ktorého do vlastníctva obcí 
prechádzali z majetku SR veci 
v správe zriaďovateľov zariadení 
sociálnych služieb bez právnej 
subjektivity, prešla zriaďovateľská 
funkcia na Mesto Zlaté Moravce, 
zariadenie sa delimitovalo už ako 
Zariadenie opatrovateľskej služby.

V Zariadení opatrovateľskej 
služby sa poskytuje sociálna služba 
na určitý čas plnoletej fyzickej 
osobe, ktorá je odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby podľa 
prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších 
predpisov, ak jej nemožno 
poskytnúť opatrovateľskú 
službu. Poskytovateľ sociálnej 
služby poskytuje sociálnu 
službu na základe zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby. 
K žiadosti o uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby 
v zariadení fyzická osoba priloží 
právoplatné rozhodnutie 
o odkázanosti na sociálnu službu, 

ktoré bolo vydané príslušným 
samosprávnym orgánom. Dĺžka 
pobytu v zariadení je spravidla 
6 mesiacov a ďalej je v prípade 
potreby predĺžená podľa 
individuálnych potrieb prijímateľa 
sociálnej služby.

Zariadenie je zamerané na 
pomoc chorým, mobilným, 
imobilným a osamelým ľuďom, 
ktorí potrebujú nepretržitú 
pomoc, podporu a starostlivosť, 
ako aj úctu, pekné slovo a pocit, 
že hoci už majú svoj vek a všeličo 
prežili, táto spoločnosť na nich 
nezabúda. 

V zariadení sa poskytujú 
nasledujúce činnosti: (podľa § 36 
zákona 448/2008 Z. z.)

- odborné: pomoc pri 
odkázanosti na pomoc inej 
fyzickej osoby, sociálne 
poradenstvo, sociálna 
rehabilitácia, ošetrovateľská 
starostlivosť

- obslužné: ubytovanie, 
stravovanie, upratovanie, pranie, 
žehlenie a údržba bielizne 
a šatstva 

- ďalšie činnosti: utváranie 
podmienok na úschovu cenných 
vecí
Ďalej našim klientom 

poskytujeme:

- pomoc pri odkázanosti na 
pomoc inej fyzickej osoby,

- ubytovanie v dvojlôžkových 
a v trojlôžkových izbách, kde sú 
k dispozícii  TV prijímače,

- stravovanie – 5x denne 
racionálna strava obohatená 
o ovocie, zeleninu, mliečne 
výrobky,

- diabetickú stravu, mletú 
a kašovitú diétu, táto je dovážaná 
z Mestskej nemocnice Zlaté 
Moravce,

- ošetrovateľskú starostlivosť 

a opatrovateľskú starostlivosť 
kvalifi kovaným personálom,

- zdravotnú starostlivosť 
všeobecným lekárom, 
psychiatrom, urológom priamo pri 
lôžku klienta a  v prípade potreby 
aj inými odbornými lekármi,

- zabezpečenie sprievodu 
klientov na vyšetrenia sanitkami,

- rehabilitačnú starostlivosť 
pomocou ADOS,

- upratovanie, pranie, žehlenie 
ošatenia klientov,

- úschovu cenných vecí,
- služby kaderníctva, holičstva a 

pedikúry,
- uspokojovanie náboženských 

potrieb.
Počas uplynulých 20-tich rokov 

prešlo mnohými rekonštrukciami, 
v súčasnosti je pre ľahšie 
ošetrovanie klientov vybavené 
vonkajšou pasívnou rampou, 
kyslíkovým koncentrátorom, 
zdvižným zariadením GULDMAN, 
schodiskovou plošinou SP 
150 a hygienickou stoličkou 
CALYPSO. V roku 2009 sa 
zrekonštruovali priestory 
a to tak, že z bývalej kúpeľne 
a kuchyne sa urobila bezbariérová 
kúpeľňa so sprchovacím kútom 
a bezbariérové WC. Miestnosti 
sa stali priestrannejšie. V roku 

2010 sa podarilo v jednej polovici 
zariadenia vymaľovať a vymeniť 
podlahovú krytinu. V rozšírenej 
časti sa namontovalo zdvižné 
zariadenie GULDMAN. Tieto 
zmeny každodenne uľahčujú 
prácu nielen obetavému 
personálu, ale aj vážne chorým 
a imobilným klientom. Do roku 
2007 bolo v zariadení 10 lôžok a 
v roku 2008 z dôvodu veľkého 
záujmu o tieto služby sa zariadenie 
rozšírilo na 13 lôžok. V roku 2012 
sa rozšírilo o ďalšie dve lôžka na 

celkový počet 15 lôžok. 
Chod zariadenia zabezpečuje 

staničná sestra, 5 zdravotných 
sestier a 2 ošetrovateľky. Klientom 
poskytuje celoročnú starostlivosť. 
Zdravotná starostlivosť je v 
ambulancii zabezpečovaná MUDr. 
Petrom Pichňom. 

Pre klientov sú všetky 
podmienky vytvorené tak, aby po 
prijatí do zariadenia mali pocit, že 
sú zverení do láskavej a kvalitnej 
opatery pracovného kolektívu 
Zariadenia opatrovateľskej služby 
v Zlatých Moravciach. Snahou 
všetkých pracovníkov je, aby sa tu 
cítili čo najlepšie, najdôstojnejšie 
a hlavne, aby mali pocit úcty 
a príjemného prostredia. 
V priebehu 20-tich rokov sa 
v našom zariadení poskytla 
komplexná ošetrovateľská 
starostlivosť 629 klientom. 
Vzhľadom k tomu, že sa zmenilo 
fi nancovanie sociálnych služieb 
zo strany štátu, účasť klientov 
na fi nancovaní sa podstatne 
zvýšila. Napriek tomu Mesto Zlaté 
Moravce hľadá zdroje ako znížiť 
úhrady od klientov bez toho, aby 
sa znížila úroveň poskytovania 
sociálnych služieb.

riaditeľka OS a ZOS 
Jana Bošiaková

Zariadenie opatrovateľskej služby 
na Rovňanovej ul. č. 3 v Zlatých Moravciach má

900. výročie prvej písomnej zmienky mesta ZLATÉ MORAVCE
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 V Kultúrnom dome mestskej časti 
Zlatých Moraviec v Chyzerovciach 
slávnostne pokrstili knihu prof. Ing. 
Ivana Hričovského, doctor honoris 
causa, Rok v ovocnej záhrade. Jej 
krstným otcom sa stal osobný 
priateľ a obdivovateľ autora knihy 
primátor nášho mesta Ing. Peter 
Lednár, CSc. 

Chyzerovčania toto podujatie 
zorganizovali pri príležitosti sviatku 
Petra a Pavla, v predstave, že na 
podujatí sa zúčastní plná sála ľudí. 
Takmer sa im to aj podarilo, práve 
v tom čase však miestne občianske 
združenie zorganizovalo aj súťaž 
vo varení gulášu a tak sa „sily“ 
trochu roztrieštili. Tí, ktorí prišli 
na krst knihy s prof. Hričovským 
a na stretnutie s primátorom 
mesta Petrom Lednárom však 
nebanovali. 

Samotnému aktu slávnostného 

krstu predchádzal kultúrny 
program v podaní speváckej 
skupiny Chyzerovčanka, ako aj ich 
detských predstaviteľov. Krstilo sa 
symbolicky, drobným ovocím, aby 
sa záhradkári, ktorí si knihu kúpia, 
vždy tešili z peknej a bohatej 
úrody. 

Primátor nášho mesta pri tejto 
príležitosti ocenil dlhoročnú 
prácu čestného predsedu 
Zväzu slovenských záhradkárov 
profesora Ivana Hričovského 
milým gestom, odovzdaním 
Čestného uznania za obetavú 
a záslužnú prácu, skvelé 
výsledky v oblasti záhradkárstva 
a ovocinárstva, a tým aj 
pozdvihnutie pestovateľskej 
úrovne celého Požitavského 
regiónu.  

Poďakovanie za zorganizovanie 
podujatia patrí najmä predsedovi 

ZO SZZ v Chyzerovciach 
Jaroslavovi Pechovi a poslancovi 
za túto mestskú časť Jozefovi 
Tonkovičovi, poslancovi MsZ za 
túto mestskú časť.

Prítomní sa na podujatí 
dozvedeli, prečo je dobré, 
napríklad, práve teraz robiť prvé 
letné presvetľovacie rezy na 
ovocných stromoch, kedy je 
vhodný čas na použitie postrekov 
proti obaľovačovi, aké prípravky 
a kedy je vhodné použiť aj pri 
ďalších postrekoch, aby sme 
pritom neublížili najmä kvety 
opeľujúcim včielkam, alebo 
tiež nášmu zdraviu. Povedal, 
že ochotne pomôže a poradí 
každému záujemcovi aj osobne, 
lebo je smutný z toho, keď vidí, 
ako ľudia neraz aj v dobrom 
úmysle dokážu aj v nádhernej 
záhrade narobiť veľmi veľa škôd. 

Je to kniha o láske k prírode 
a k všetkému, čo sa s ňou 
nerozlučne spája. Veríme, že táto 
kniha bude vždy po ruke pre 
každého záhradkára, a že v nej bez 
problémov nájde neoceniteľné 
rady, ako sa čo najlepšie postarať 
o zeleninovú či okrasnú záhradku, 
ovocný sad či vinohrad.

Podobných kníh na danú tému 
už v minulosti vyšli celé desiatky. 
Táto má však jedinečné poslanie, 
je ako kalendár, v ktorom sa 
dá listovať denne, takpovediac 
počnúc prvým januárom 
a končiac 31. decembrom. 

Touto knihou sa čitateľom 
dostáva do rúk dielo nesmiernej 
hodnoty, lebo nie je iba návodom 
na prácu s pôdou, ale aj na 
príjemné pohrávanie sa s ľudskou 
dušou a citmi. 

-siv-

Primátor krstným otcom knihy Rok v ovocnej záhrade
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V roku 1947 otvorila miestna 
osvetová rada v Zlatých Moravciach 
verejnú čitáreň v kaštieli, v ktorej 
boli verejnosti k dispozícii noviny 
a časopisy. Zároveň otvorila aj 
obecnú knižnicu, ktorá slúžila 
obyvateľstvu v obmedzenom čase. 
Dňa 24. februára 1952 bola v kaštieli 
otvorená Osvetová beseda, do 
ktorej sa presťahovala verejná 
knižnica z MNV. Bola premenovaná 
na Okresnú ľudovú knižnicu, 
súčasťou ktorej bola aj čitáreň 
a klubovňa. Odvtedy sa knižnica 
niekoľkokrát sťahovala a teraz sídli 
v Základnej škole na Robotníckej 
ulici.

Mestská knižnica má k dnešnému 
dňu 1065 čitateľov. Pre nich a širokú 
verejnosť v tomto roku pripravila 
niekoľko akcií. Boli to informatické 
hodiny a exkurzie pre žiakov 1. – 
4. ročníkov základných škôl v našom 
meste a okolí, literárne hodiny
k výročiam spisovateľov - J. Verna,  
K. Bendovej a P. Dobšinského.

V mesiacoch marec – jún 

sme uskutočnili už piaty ročník 
čitateľskej súťaže „Čítajte 
s nami,“ ktorá je určená pre žiakov 
2. – 4. ročníka základných škôl. 
Tento rok sa do súťaže zapojilo 12 
tried s počtom žiakov 219. Súťaž sa 
teší veľkej obľube medzi žiakmi a jej 
úlohou je prilákať do knižnice čo 
najväčší počet detí a vzbudiť u nich 
záujem o knižnicu a čítanie vôbec. 

V spolupráci s miestnym 
odborom Matice slovenskej 
knižnica pripravila pre verejnosť 
besedu s regionálnymi 
spisovateľmi a historikmi – 
M. Tomajkom, Ľ. Olachom 
a M. Piusom. Páni spisovatelia 
predstavili svoju tvorbu a na 
záver bola voľná diskusia spojená 
s predajom kníh a autogramiádou.

V našej knižnici sme tento rok 
usporiadali už po druhýkrát okresné 
kolo súťaže v umeleckom prednese 
poézie a prózy žien „Vansovej 
Lomnička“ v spolupráci s Úniou 
žien. Pozitívnym prínosom bolo, že 
oproti minulému roku sa do súťaže 

zapojili aj dievčatá do 25 rokov.
Súťažiace, ktoré sa umiestnili 

na prvom mieste, postúpili do 
krajského kola do Nitry, kde tiež 
úspešne reprezentovali naše 
mesto.

Pre čitateľky knižnice a širokú 
verejnosť sme pripravili besedu 
so súčasnou slovenskou 
spisovateľkou Andreou 
Boldišovou, rodáčkou z Nitry. 
Pani spisovateľka je mladá, veľmi 
milá, priateľská a v tejto atmosfére 
prebiehala celá beseda. Napísala 
dva romány: Láska vo vetre a Okno 
do duše. Čitateľky živo diskutovali 
s pani spisovateľkou, dozvedeli sa, 
kde čerpá námety pre svoje knihy 
a čo pripravuje do budúcnosti. 
Beseda bola zakončená 
autogramiádou.

Z príležitosti 900. výročia prvej 
písomnej zmienky o Zlatých 
Moravciach sme v spolupráci 
s miestnym odborom Matice 
slovenskej zorganizovali besedu 

s regionálnym spisovateľom 
PaedDr. P. Bielym, ktorý 
oboznámil účastníkov besedy 
s vývojom dejín Slovákov 
a Slovanov a tiež s históriou Zlatých 
Moraviec.

Dňa 4. 6. 2013 sme v našej knižnici 
uskutočnili už po tretíkrát 
celoslovenský čitateľský 
maratón „Čítajme si...“ Cieľom 
akcie je zapojiť do čítania čo 
najväčší počet detí súčasne na 
viacerých miestach na Slovensku 
a tak vytvoriť rekord, pretože čítanie 
v posledných rokoch vytláčajú 
moderné technické zariadenia. 
Vzbudiť u detí záujem o knihy 
a čítanie vôbec by nebolo možné 
bez spolupráce knižnice so školami. 
Týmto by sme chceli vyjadriť 
naše poďakovanie vyučujúcim, 
ktorí motivujú deti k čítaniu kníh 
a pravidelne s nimi navštevujú 
knižnicu.

Anna Šútorová

Zmena výpožičných hodín 
v Mestskej knižnici 

v Zlatých Moravciach

Mestská knižnica v Zlatých Moravciach oznamuje, 
že počas letných prázdnin od 1. júla 2013 do 31. 

augusta 2013 bude otvorená v dňoch
pondelok – piatok od 8.00 – 16.00 h.

Činnosť Mestskej knižnice v Zlatých Moravciach
900. výročie prvej písomnej zmienky mesta ZLATÉ MORAVCE
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Ako je už dobrým zvykom 
na Slovensku, aj tentokrát sa 
vzácny hosť vítal tradične 
chlebom, soľou a slovenskou 
pálenkou. To, akým človekom 
pán prezident je, snáď vravia 
za všetko jeho improvizované 
gestá, ako napríklad spontánne 
vykročenie k prihliadajúcim sa 
občanom obce a fotografovanie 
sa s nimi. Ani darovaná kytica z 
úcty k nemu nezostala dlho v jeho 
náručí. Ani na chvíľu nezaváhal 
a vzápätí si rovnako uctil a 
neskutočne potešil pani z davu, 
ktorá sa zvedavo prišla na slávnosť 
pozrieť. „Toto sa mi nikdy v živote 
nestalo... Ďakujem pán prezident, 
ďakujem,“ reagovala, dojatá k 
slzám, obdarovaná pani.

Dr. Stanislav Bajaník, dlhoročný 
člen Výboru Matice slovenskej 
a zároveň jeden z iniciátorov a 
zakladateľov dvadsaťročného 
matično – ekumenického projektu, 
vysvetľuje jeho význam a poslanie 
- „Slovensko má 16 obcí s menom 
Kľačany, ako celky alebo ich časti. 
Nachádzajú sa aj v Maďarsku a 
Čiernej Hore. Rok 1993, výročie 
príchodu sv. Cyrila a Metoda na 
naše územie, obnovená slovenská 

štátnosť, inšpirovali Čierne a 
Hronské Kľačany k založeniu 
unikátnej tradície, v dvojročných 
intervaloch spájať občanov 
Kľačian na Slovensku. Vždy 
v inej lokalite, v duchu matično-
obecnej ekumeny, čo sa myslím, 
vydarilo par excellence. Za 20 
rokov sa stretli tisícky Slovákov, 
niekoľko Maďarov a ich hostí 
na duchovných, kultúrnych, 
spoločenských a relaxačných 
podujatiach, ktoré nemajú 
v nepretržitom intervale obdobu. 
Získali na atraktivite, protokolárnej 
i mediálnej pozornosti.“

Obce Čierne a Hronské Kľačany 
prispeli do projektu predovšetkým 
spoločnou dohodou na projekte 
začať pracovať, podporovať ho, 
nastavovať latku úrovni, ktorá 
z roka na rok narastá. Tieto 
obce boli prvé, kde sa to celé 
v roku 1993 začalo a kde vítajú 
Kľačancov už tretíkrát. Stretávajú 
sa takto občania z piatich krajov 
a desiatich okresov, v ktorých 
žije do 6000 obyvateľov, vždy 
v garancii obecných úradov. 
Kľačanci majú svoju hymnu a 
Hronské Kľačany pripravili v roku 
2007 aj propagačnú publikáciu 

„Kľačany na Slovensku“. Stretnutia 
inšpirujú obnovu obcí, nové 
investície, ekumenického ducha 
a priateľstvá. Schádzajú sa pod 
štátnou, matičnou, obecnou 
zástavou a práve na tejto trojčlenke 
je založená nálada, ich sila a 
rovnako aj duch. Čierne Kľačany, 
ako je známe, vlastnia od roku 
1997  súsošie sv. Cyrila a Metoda 
s Bibliou a čiernokľačianskou 
pyxidou, prvé v obnovenej 
samostatnej Slovenskej republike. 
Každé vyniká originalitou 
a miestnym koloritom.

Jubilejný 20. ročník v Čiernych 
Kľačanoch bol plný folklórnej 
hudby a nielen miestnych tradícii, 

nakoľko pozvanie starostu obce 
prijalo 260 hostí z ôsmich Kľačian. 
Pestrý program v prírodnom 
amfi teátri vystriedala tanečná 
zábava v kultúrnom dome s Paľom 
Vígľašom, pred ním sa o náladu 
postarali svojou hrou „Veselí 
chlapci“ a zábavu v miestnom 
bistre „Sen“ otvorili svojím spevom 
súrodenci Mihálkovci.

V sobotu 8. júna 2013 vzniklo veľa 
nových priateľstiev a priateľstvá 
už z predchádzajúcich ročníkov 
vzniknuté, sa ešte pevnejšie pri 
dobrej muzike v skvelej nálade 
utužili. 

Ľubomíra Rosinská

Kľačany na Slovensku (1993 – 2013) späť v Tekove
Dňa 8. júna sa konali „Kľačianske slávnosti“ z 

príležitosti jedinečného matično – obecného 
projektu, na ktoré prijal pozvanie aj prezident 
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Súťaže vo varení gulášu sa pomaly 
stávajú prestížnou záležitosťou 
mnohých obcí. V mestskej časti 
Zlatých Moraviec v Chyzerovciach 
zorganizovali v sobotu 29. júna 
už tretí ročník tohto podujatia. 
Tentoraz bola súťaž výnimočná 
najmä v tom, že tu vlastne 
rozvoniaval „svätopetrovský“ 
a „svätopavlovský“ guláš, keďže 

podujatie vyšlo presne na Petra a 
Pavla. Do súťaže o najlepší guláš sa 
zapojilo pätnásť družstiev.

Na stoloch všetkých súťažiacich 
sa spočiatku usilovne krájala 
predovšetkým cibuľa a zemiaky, 
miešali sa rôzne druhy mäsa 
a najmä všetci usilovne prikurovali 
pod kotlíkmi.

 „Ten náš bude určite jedinečný,“ 

dušovali sa viacerí z nich. 
Recepty však zostávali viac-
menej tajomstvom. Avšak iba do 
chvíle, kým prišlo k samotnému 
vyhodnoteniu súťaže. Potom sa už 
všetci chválili svojimi kulinárskymi 
schopnosťami. Tie však takmer 
bez problémov odhalil predseda 
súťažnej komisie Milan Kollár, 
ktorý tento ročník označil za 
najvydarenejší, najkvalitnejší 
a najvyrovnanejší. Takže porota to 
mala pri rozhodovaní veľmi ťažké. 
Povedal, že tí, ktorí sa neumiestnili, 
sa nemôžu hnevať, lebo ani jeden 
guláš nebol taký, aby sa nedal 
zjesť.

Prítomných pozdravil aj primátor 

mesta Peter Lednár. Všetkým 
sa poďakoval za hojnú účasť 
na tomto podujatí a s väčšinou 
súťažiacich sa pozdravil aj osobne 
na ich jednotlivých stanovištiach.

Odborná porota napokon určila 
nasledovné poradie: 

3. miesto prisúdili gulášu 
pripravenému tímom Jána 
Drahoša a Vlada Krúpu, 2. miesto 
určili súťažiacim pod názvom 
Jaro a Jaro a z víťazstva sa 
radovali kuchári z Mas Expressu 
pod vedením Marcela Martinca 
z Chyzeroviec. Netajili sa tým, že 
jedinečnú chuť ich gulášu dodala 
divina z mufl óna a jeleňa.

-siv-

Najlepší guláš bol z jeleňa a mufl óna
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Gymnázium Janka Kráľa si 
v tomto roku pripomína okrúhle 
100. výročie svojho založenia. Žiaci, 
ktorí opustili jeho brány ako čerství 
maturanti presne pred šesťdesiatimi 
rokmi (r.1953), sa organizovane, aj 

vďaka pani Terézii Deákovej, stretli 
6. júna v priestoroch reštaurácie 
Eminent, aby spolu zaspomínali 
na školské časy a všetko, čo ich 
až k dnešnému dňu spája. Ako 
sami povedali, väčšina z nich sa 
pustila na dráhu učiteľovania. 
Spolužiaci sa „zozbierali“ z rôznych 
miest (Bratislava, Piešťany, Púchov, 
Ružomberok, Nová Baňa, Nitra), aby 
si posedeli v príjemnej atmosfére aj 
v spoločnosti bývalého riaditeľa 
RNDr. Kolomana Kráľa, ktorý tento 
post zastával v rokoch 1981 až 1990. 
V tento, pre nich významný deň, sa 
žiaľ, už nemohli stretnúť v plnom 
počte (22), pretože niektorí z nich 
už nie sú medzi nami. Spomienky 
na svojich zosnulých spolužiakov 
pretrvávajú naďalej v každom 
jednom, ktorý sa stretnutia mohol 
zúčastniť. Atmosféra pri stole bola 
naozaj výborná a podčiarkli ju aj 
spomienkové fotografi e, ktoré so 
sebou priniesli spolu s pozitívnou 
nostalgiou aj kus minulosti. Pri 

„Gymnazisti“ sa stretli 

po 60-tich rokoch

Pri mojom krátkodobom 
pobyte v Domove 
dôchodcov Úsmev som 

denne mala rozhovory so seniormi, 
ktorí využívajú služby tohto 
zariadenia. Otázky a odpovede sa 
týkali ich života, zdravia, hodnotení 
prostredia, v ktorom žijú zdravší, 
pohybliví i chorí a málo pohybliví 
občania. Veľkú pozornosť 
sme venovali medziľudským 
vzťahom, spokojnosti so službami, 
stravovaním a využívaním voľného 
času a prístupom personálu 
k seniorom.

Výsledok rozhovorov bol veľmi 
pozitívny. Všetci sa vyjadrovali 
kladne, s uznaním náročnej 
a namáhavej práce. Postupne 
zhodnotím ich vyjadrenia.

Z pohľadu bývajúcich v domove 
ma milo prekvapili vďačné 
slová na pani riaditeľku Mgr. 
Zuzanu Pavlovú, ktorá je k svojim 
podriadeným a obyvateľom vždy 

milá a láskavá. Svoje povinnosti 
zvláda s úsmevom na tvári 
a s rozvahou zabezpečuje plynulý 
chod zariadenia. Snaží sa každého 
pochopiť a povzbudiť. Jej cieľom 
je, aby seniori prežili dôstojne 
zvyšok svojho života. Nehľadí na 
pracovnú dobu, vždy si nájde 
čas pre klientov a pravidelne 
kontroluje chod domova.

Obdiv a vďaka patrí sestričkám 
a opatrovateľkám, ktoré sú 
v stálom styku s klientmi. Všetky 
sú milé, láskavé, s hlbokým 
citom ich vnímajú a berú tak, 
akoby boli ich rodičia. Nie sú len 
opatrovateľkami a sestričkami, ale 
sú aj psychológmi, denne riešia 
osobné problémy jednotlivcov.

Úradné záležitosti ochotne 
povybavuje sociálna pracovníčka 
Mgr. Zuzana Mošková, ktorá 
pomáha hodnotne vyplniť voľný 
čas zaujímavými aktivitami, začo 
jej patrí veľké „Ďakujem“. Je tiež 

vždy ochotná pomôcť a potešiť 
každého. O čistotu a poriadok sa 
starajú dve obetavé a pracovité 
upratovačky. Ich práca je dôsledná, 
sú plné optimizmu a vždy si nájdu 
pekné slová, ktorými sa prihovoria 
ubytovaným v zariadení.

Medzi ochotných pracovníkov 
patrí Janko Gajdoš, ktorý bez 
reptania odváža pacientov na 
rôzne lekárske vyšetrenia a zručne 
si počína pri údržbárskych 
prácach. Stále ľudí povzbudzuje 
a dodáva im pozitívny pohľad na 
život.

Život v Domove Úsmev často 
spestruje spevácky zbor Babička 
z Klubu dôchodcov a milé deti 
z materskej školy Dúha. Svojimi 
vystúpeniami dokážu vyčariť na 
tvárach poslucháčov úsmev, slzy 
šťastia, radosti a dojatia.

Za to, že obyvatelia – klienti môžu 
žiť v dôstojných podmienkach, 
chcem poďakovať majiteľom 

zariadenia Ing. Vladimírovi 
Račekovi a Ing. Jozefovi Pavolovi, 
ktorí sa dali na neľahkú cestu 
poskytovateľov sociálnych služieb 
a umožňujú ľuďom v ich domove 
prežiť dôstojne jeseň ich života. 
Práca zriaďovateľov a všetkých 
zamestnancov vychádza 
z myšlienky postarať sa o starých 
ľudí, lebo si zaslúžia úctu mladších, 
ktorí sa inšpirujú ich múdrosťou 
a vzácnymi skúsenosťami zo 
života.

Ing. Pavlína Rúbaninská

rozhovore s týmito optimisticky 
naladenými a usmiatymi ľuďmi 
padla smerom ku mne otázka, či 
viem odhadnúť, koľko majú spolu 
rokov. Potom mi prezradili, že 
toto číslo sa dotklo hranice 880. 
Považujú sa za netypický ročník, 
nemali ani klasickú stužkovú, 
pričom práve tie ich maturitné 
stužky boli farby červenej. Po tom, 
čo opustili školu, prebehla jedna 
z ďalších reorganizácií školstva, 
ktorá sa postarala o to, že okrem 
iných škôl, aj z gymnázií sa vytvorili 
jedenásťročné stredné školy. 
S bývalými študentmi Gymnázia 

Zlatých Moraviec sme sa lúčili 
s prianím ešte pekných, spoločne 
strávených chvíľ. Dnešným 
mladým študentom v skratke 
jednotlivo odkazujú stručné: Učiť 
sa, učiť sa, učiť sa... Veľa tvoriť, málo 
troviť... a tiež, aby sa slušne správali 
k profesorom a hlavne, nech si 
vážia starších ľudí. A ja ešte dodám 
za všetkých - buďme k sebe 
všetci ľudskí, nezávisle od veku. 
Ďalšie z príjemných stretnutí nás 
presvedčilo o tom, že priateľstvo 
a spomienky spájajú ľudí na dlhé 
roky.

-mp-

Ako sa žije seniorom v Domove dôchodcov „Úsmev“ v Zlatých Moravciach
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Rok 2013 so sebou 
prináša významné 
1150. výročie príchodu 
sv. Cyrila a Metoda na 
naše územie.

Jedno príslovie hovorí „Pod 
lampou je najväčšia tma...“ Možno 
by sme toto príslovie mohli použiť 
aj na nás, obyvateľov  tohto kraja. 
V týchto dňoch máme totiž všetci 
možnosť z masmédií počuť 
o dvoch mužoch, ktorí ovplyvnili 
duchovnosť nášho národa – 
ba možno povedať skoro celej 
Európy. Boli to Cyril a Metod – 
prekladatelia Biblie, ktorí vynašli 
abecedu pre našu reč. Dnes 
má viac ako 435 miliónov ľudí 
hovoriacich jazykmi slovanskej 
skupiny prístup k prekladu Biblie 
vo svojom rodnom jazyku. 
Z nich 360 miliónov používa 
cyrilskú abecedu. Pred 12 – 
timi storočiami nemali dialekty 
ich predkov písaný jazyk, ani 

abecedu. Muži, ktorí pomohli 
túto situáciu napraviť, boli rodní 
bratia Cyril a Metod. Odvážne 
a priekopnícke úsilie týchto 
dvoch bratov je veľmi zaujímavou 
kapitolou dejín, zachovávania 
a rozširovania Biblie.

„Náš národ je pokrstený 
a predsa nemáme učiteľa. 
Nerozumieme ani po 
grécky, ani po latinsky... 
Nerozumieme písaným 
znakom, ani ich významu, 
preto nám pošli učiteľov, 
ktorí nám dajú poznať slová 
Písiem a ich zmysel.“

Takto písal Rastislav, knieža Veľkej 
Moravy v r. 862 n. l. byzantskému 
cisárovi Michalovi III. prosbu, aby 
poslal k nám učiteľov Písiem. 
Cisár sa rozhodol jeho žiadosti 
vyhovieť. Dvaja bratia Cyril 
a Metod boli na vedenie takejto 
misie akademicky, vzdelanostne 
a jazykovo dobre vyzbrojení. 
Obaja boli rodení Solúnčania, kde 
sa hovorilo čistou slovienčinou. 
Narodili sa v Grécku v Solúne 
(Tesalonika), kde sa hovorilo 
v tom období dvojjazyčne, 
grécky a jednou formou 
staroslovienčiny. Pochádzali zo 
vznešenej rodiny, údajne bola ich 
matka pôvodom Slovenka.

Cyril (Konštantín) v Carihrade 
(Konštantinopole) študoval 
na cisárskej škole a stýkal sa 
s významnými učiteľmi. Stal sa 
knihovníkom Hagie Sofi e, čo bola 
najvýznamnejšia cirkevná budova 
Východu a neskôr profesorom 
fi lozofi e. Pre svoje akademické 
úspechy dostal prezývku Filozof...

Metod sa usiloval o rovnakú 
životnú dráhu ako jeho otec 
– kariéru v politickej dráhe. 
Dosiahol postavenie archona 
(miestodržiteľa) v jednej 
pohraničnej oblasti Byzancie, kde 
žilo mnoho Slovanov.

Na výzvu cisára sa rozhodli 
navštíviť Veľkú Moravu. Mesiace 
pred odchodom Cyril začal 
vytvárať Slovanom písmo. 
Použil grécke a hebrejské znaky 
a pokúsil sa každému zvuku 

v staroslovienčine priradiť 
nejaké písmeno a tak vymyslel 
abecedu. Pomocou tejto 
abecedy začal s programom 
rýchleho prekladu Biblie. 
Tradícia hovorí, že z gréčtiny 
do staroslovienčiny preložil 
prvú vetu Jánovho evanjelia: 
„Na počiatku bolo Slovo“... 
a potom 4 evanjeliá, Pavlove 
listy a knihu Žalmy.

V roku 863 n. l. srdečne privítali 
Cyrila a Metoda na Veľkej 
Morave, kde okrem prekladania 
Biblie a liturgických textov aj 
vyučovali skupiny miestnych 
ľudí novovytvorenému 
staroslovienskemu písmu. 
Napriek snahe franského 
duchovenstva, ktoré sa pridŕžalo 
trilingvistickej teórie (v uctievaní 
používať iba latinčinu, gréčtinu 
a hebrejčinu), podarilo sa im 
v Ríme dosiahnuť schválenie 
pápežom Hadriánom III. 
používanie staroslovienčiny.

Odpor zo strany franského 
duchovenstva však pokračoval. 
Metod bol 2 ½ roka 
väznený v jednom kláštore 
v juhovýchodnom Nemecku. 
Pápež Ján VIII. však nariadil, aby 
bol prepustený a opätovne 
dosadený do úradu v jeho 
diecéze v Nitre. Ako uznal 
i pápež Ján Pavol II., Metod 
strávil svoj život „na cestách, 
v odriekaní, utrpení, nepriateľstve 
a prenasledovaní... počas istého 
obdobia aj v krutom väzení...“ 
Napriek veľkému odporu Metod 
dokončil preklad zostávajúcej 
časti Biblie do staroslovienčiny. 
Tradícia hovorí, že za osem 
mesiacov. Pri skúmaní týchto 
vzácnych rukopisov si jazykovedci 
všimli, že tento preklad je presný, 
myšlienky odovzdáva prirodzene 
a živo. Museli vytvoriť veľa 
nových slov výrazovo s úžasnou 
presnosťou a tak obohatili našu 
slovnú zásobu. Toto odvážne 
úsilie Cyrila a Metoda pri preklade 
Biblie prinieslo ovocie v podobe 
rôznych slovanských prekladov 
Písiem, ktoré sú dnes dostupné. 

Milióny ľudí majú úžitok, že majú 
Božie slovo vo vlastnom jazyku. 
Vyjadrenie, že „Slovo nášho Boha, 
to potrvá na neurčitý čas,“ je 
naozaj pravdivé, napriek krutému 
odporu! Izaiáš 40:8

My, Zlatomoravčania, by 
sme mali byť hrdí, že sa tieto 
historické udalosti stali 
v našom kraji. Čítajme Božie 
slovo, vážme si námahu týchto 
dvoch mužov, oboznámme sa 
s jeho obsahom. Patrilo by sa 
nám vlastniť a čítať túto knihu, 
ktorá sa prekladala s takými 
ťažkosťami. Z piety a úcty k týmto 
dvom ľuďom, ktorí si Božie slovo 
určite veľmi vážili. Zanechali 
ju ako nezaslúžený dar pre nás 
a naše deti.

Mária Homolová, 

obyvateľka Zlatých Moraviec

Pohotovosť 
lekární

8. – 14. 7. Lekáreň OLIVA, 
Bernolákova 5, počas pracovných 
dní od 18.00 do 21.00 h, v sobotu 
13.7. od 12.00 do 20.00, v nedeľu 
14. 7. od 8.00 do 20.00 h.

15. – 21. 7. Lekáreň U ZLATÉHO 
HADA, Župná 54, počas 
pracovných dní v čase od 18.00 
do 21.00 h, víkend od 8.00 do 
20.00 h.

22. 7. – 4. 8. Lekáreň Dr. MAX, 
Hviezdoslavova 3, OC Tesco, 
počas pracovných dní v čase od 
8.00 do 21.00 h, víkendy od 8.00 
do 20.00 h.

5. – 18. 8. 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.

19. 8. – 1. 9. Lekáreň IRIS, 
Námestie A. Hlinku 28, počas 
pracovných dní v čase od 7.00 do 
21.00 h, dňa 29.8. a víkendy od 
8.00 do 20.00 h.

Kto boli solúnski bratia Cyril a Metod?
900. výročie prvej písomnej zmienky mesta ZLATÉ MORAVCE
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3. ročník volejbalového turnaja 
dievčat ZŠ o Pohár primátora 
mesta Zlaté Moravce

Dňa 13. 6. 2013 uskutočnilo CVČ v spolupráci s mestom Zlaté Moravce 
3. ročník volejbalového turnaja dievčat ZŠ o Pohár primátora mesta 
Zlaté Moravce. Podujatia sa zúčastnili dievčatá zo základných škôl 
a osemročného gymnázia mesta Zlaté Moravce. Turnaj sa hral v ZŠ na 
Mojmírovej ul. v Zlatých Moravciach systémom každý s každým.

Výsledky fi nálových  zápasov: GJK - osemročné, ZM - ZŠ Prílepská 6, ZM 
2:0, GJK – osemročné, ZM - ZŠ Mojmírova, ZM 2:0, ZŠ Mojmírova, ZM - ZŠ 
Prílepská 6. ZM 2:0

Konečné poradie:  1. GJK – osemročné, Zlaté Moravce, 2. ZŠ, Mojmírova 
ul., Zlaté Moravce, 3. ZŠ, Prílepská ul. 6, Zlaté Moravce, 4. ZŠ, Pribinova ul., 
Zlaté Moravce

Víťazom 3. ročníka volejbalového turnaja o Pohár primátora mesta 
Zlaté Moravce sa stalo družstvo dievčat z osemročného Gymnázia J. 
Kráľa, Zlaté Moravce, ktoré za 1. miesto získalo diplom a Pohár primátora 
mesta.

Mesto Zlaté Moravce, Centrum voľného času Zlaté Moravce, 
Rodičovské združenie pri CVČ Spektrum, Mestská polícia Zlaté 
Moravce Mesto Zlaté Moravce, Centrum voľného času Zlaté Moravce, 
RZ pri CVČ a Mestská polícia Zlaté Moravce zorganizovali dňa 9.6.2013 
pri príležitosti Dňa detí 11. ročník Národnej cyklistickej súťaže žiakov 
a žiačok materských, základných a stredných škôl v cyklistike o Pohár 
olympijského víťaza Antona Tkáča. Počet účastníkov 44.

Podujatie sa konalo na štadióne Mestského strediska kultúry 
a športu Zlaté Moravce.

Výsledky:
Kategória mikro:
chlapci: 1. Michal Mondočko, MŠ Kalinčiakova, Zl. Moravce, 2. Viliam 

Košík, MŠ Štúrova, Zl. Moravce, 3. Tomáš Chrenko, MŠ Kalinčiakova, Zl. 
Moravce

dievčatá: 1. Nina Orságová, MŠ Slnečná, Zl. Moravce, 2. Liana 
Malá, MŠ Žitavské nábrežie, Zl. Moravce, 3. Michaela Gudiaková, MŠ 
Štúrova, Zl. Moravce

3. ročník volejbalového turnaja 
chlapcov ZŠ o Pohár primátora 
mesta Zlaté Moravce
Dňa 19. 6. 2013 uskutočnilo CVČ v spolupráci s mestom Zlaté Moravce 

3. ročník volejbalového turnaja chlapcov ZŠ o Pohár primátora mesta 
Zlaté Moravce. Podujatia sa zúčastnili chlapci zo základných škôl 
a osemročného gymnázia mesta Zlaté Moravce. Turnaj sa hral v ZŠ na 
Mojmírovej ul. v Zlatých Moravciach systémom každý s každým.

Výsledky zápasov: GJK-osemročné, ZM - ZŠ Pribinova, ZM 2:0, GJK-
osemročné, ZM - ZŠ Mojmírova, ZM 0:2, ZŠ Mojmírova, ZM - ZŠ Pribinova, 
ZM 2:0

Konečné poradie: 1. ZŠ, Mojmírova ul., Zlaté Moravce, 2. GJK-osemročné, 
Zlaté Moravce, 3. ZŠ, Pribinova ul., Zlaté Moravce

Víťazom 3. ročníka volejbalového turnaja o Pohár primátora mesta Zlaté 
Moravce sa stalo družstvo chlapcov zo ZŠ na Mojmírovej ul. v Zlatých 
Moravciach, ktoré za 1. miesto získalo diplom a Pohár primátora mesta.

Mgr. Jozef Zlatňanský

riaditeľ CVČ 

900. výročie prvej písomnej zmienky mesta ZLATÉ MORAVCE

Národná cyklistická súťaž – 



TEKOVSKÉ NOVINYStrana 19

Začiatkom týždňa, konkrétne 
17. júna, prebiehalo v obradnej 
sieni Mestského strediska kultúry 
a športu v Zlatých Moravciach 
slávnostné vyhodnotenie 11. 
ročníka ankety o najlepšieho 
športovca, kolektív a čestné 
uznanie športovca mesta 
Zlaté Moravce za rok 2012. 
Vyhodnotenie sa uskutočnilo 
pod záštitou Mesta Zlaté Moravce 
a Komisie mládeže, školstva, 
kultúry a športu pri Mestskom 
zastupiteľstve pri príležitosti 900. 
výročia prvej písomnej zmienky 
mesta Zlaté Moravce.

Programom a priebehom 
oceňovania prítomných, medzi 
ktorými bol primátor Peter Lednár, 
predseda komisie ŠMKaŠ PaedDr. 

Pavol Petrovič, Mgr. Katarína 
Nociarová (referát škôl a školských 
zariadení) a riaditeľ CVČ Mgr. 
Jozef Zlatňanský, sprevádzala Mgr. 
Viera Striešková. Po otvorení tejto 
udalosti dostal slovo primátor 
Peter Lednár: „Vážení prítomní, 
dovoľte aj mne, aby som vás vo 
svojom mene, ako aj v mene 
zamestnancov a obyvateľov 
Zlatých Moraviec, privítal na 
dnešnom podujatí. Je veľmi 
dobrou tradíciou, že si mesto 
pripomína najlepších športovcov 
u nás v Zlatých Moravciach.“

Pred samotným aktom 
oceňovania a podpísaním sa do 
Pamätnej knihy mesta udalosť 
spríjemnili svojím spevom 
speváčky zo Základnej umeleckej 

školy v Zlatých Moravciach.
Ocenenia (pohár, diplom) 

odovzdával primátor mesta.
Čestné uznanie získali:
Mgr. Ignác Chren – za aktívnu 

činnosť v oblasti telovýchovy, 
športu a výchovy mládeže
Ľudovít Chládek – za aktívnu 

činnosť v oblasti telovýchovy, 
športu, turistiky a ochrany prírody

Mgr. Marko Konečný – 
za aktívnu činnosť v oblasti 
telovýchovy, športu a výchovy 
mládeže

Karol Ivanovič – za založenie 
hokejového klubu HC Zlaté 
Moravce

Najlepší športovec:
1. Lukáš Mihálik – futbalový 

klub FC ViOn, Zlaté Moravce

2. Jozef Rozbora ml. – za 
Armwrestlingový klub, Zlaté 
Moravce

3. Miloš Kudrej – 
stolnotenisový klub, Centrum 
voľného času Zlaté Moravce

Športové kluby:
1. Starší dorast PFA – FC ViOn – 

Požitavská Futbalová akadémia
2. Armwrestlingový klub, Zlaté 

Moravce
3. Družstvo dorastencov - 

Stolnotenisový klub, CVČ, Zlaté 
Moravce

Po ofi ciálnej časti na prítomných 
čakalo malé občerstvenie.

Všetkým odmeneným prajeme 
čo najviac síl a úspechov do 
budúceho roka.

M. Petrovičová

Slávnostné vyhodnotenie športovcov za rok 2012

900. výročie prvej písomnej zmienky mesta ZLATÉ MORAVCE

Kategória mili:
chlapci: 1. René Šútor, ZŠ Mojmírova, Zl. Moravce, 2. Michal Minár, ZŠ 

Topoľčianky, 3. Samuel Košút, ZŠ sv. Don Bosca, Zl. Moravce, Sebastián 
Herda, ZŠ Mojmírova, Zl. Moravce

dievčatá: 1. Viktória Bernátová, ZŠ Robotnícka, Zl. Moravce
Kategória mini:
žiaci: 1. Michal Bernát, ZŠ Pribinova, Zl. Moravce, 2. Matúš Danko, ZŠ 

Mojmírova, Zl. Moravce, 3. Mário Kuťka, ZŠ Mojmírova, Zl. Moravce
žiačky: 1. Emma Jelínková, ZŠ Mojmírova, Zl. Moravce
Kategória mladší žiaci a žiačky: 1. Alex Jelínek, ZŠ Mojmírova, Zl. Moravce
Kategória starší žiaci a žiačky: 1. Juraj Hudec, ZŠ Robotnícka, Zl. Moravce, 

2. Richard Herda, ZŠ Mojmírova, Zl. Moravce, 3. Damián Predáč, ZŠ sv. 
Don Bosca, Zl. Moravce, 1. Martina Bednárová, ZŠ Pribinova, Zl. Moravce

Víťazi postupových kategórií budú súťažiť v celoslovenskom fi nále 
NCS, ktoré sa uskutoční v druhej polovici septembra 2013.

Mgr. Jozef Zlatňanský 
riaditeľ CVČ

ž – obvodné kolo, Zlaté Moravce, 9. 6. 2013
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Každý človek raz príde do stavu, 
keď sa pozrie do zrkadla a povie si, 
že je najvyšší čas niečo urobiť pre 
svoje telo. Zaslúži si totiž trochu 
pozornosti, ktorú mu venujeme 
v tomto hektickom spôsobe 
života. Pre mnohých z nás sa  stane 
šport neodmysliteľnou súčasťou 
života, akýsi životný štýl, ktorému 
sa radi podriaďujeme. Na svete 
existuje mnoho foriem športu, 
ktoré prispievajú k zdraviu a ktoré 
napomáhajú formovať postavu. 
Je len na nás, ktorú z nich si 
vyberieme. 

Naše fi tnes centrum sa nazýva 
ElseFIT a sídli v objekte bývalého 
PD družstva v Topoľčiankach 
v príjemnom prostredí 
s možnosťou bezproblémového 
parkovania. Interiér a strojové 
vybavenie fi tcentra je na vysokej 
úrovni a je riešený tak, aby spĺňal 
požiadavky aj tých najnáročnejších 
klientov. K dispozícií máme  širokú 
ponuku doplnkovej výživy a fi tnes 
produktov, pri výbere ktorých  
vám ochotne poradí elseFIT team. 
Našou víziou do budúcna je 
spustenie prevádzky relaxačného 
centra (LPG lymfodrenážnych 
masáží a miestnosť s výrivkou, 
sauna.) K dispozícii pre rodiny 
s deťmi ponúkame služby 
detského kútika. V nedeľu v čase od 
14. hodiny do 19. hodiny sa o vaše 
deti postará jeden z členov elseFIT 
teamu. V ostatné dni sa vaše deti 
môžu zahrať v detskom kútiku pod 
dozorom dospelej osoby.

ElseFIT centrum ponúka široký 
záber aktivít a doplnkových 
služieb. Začiatočníci, ale i pokročilí 
športovci, majú možnosť trénovať 
pod odborným dohľadom trénera. 
Zaujímavou  športovou aktivitou 
sú súkromné hodiny kickboxu, 
ktoré nie sú určené iba pre mužov, 
ale aj pre ženy.  Kondične náročný 
crossfi tový tréning ponúkame 
v indorovom aj outdorovom 
prevedení.  Tento spôsob tréningu 
je momentálne vo svete veľmi 
populárnym. 

Každý pondelok, utorok a štvrtok 
o 18:30 si môžete prísť s nami 
zacvičiť na naše skupinové cvičenia. 
V pondelok ide o hodinu fi t dance 
s Jankom Šutkom (19:OO h). Utorok 
patrí skupinovému cvičeniu, 
nenáročnému na kondíciu, Body 
Balance, inak cvičenie s fi t gumou. 
Vo štvrtok vás rozhýbe rýchla 
hudba, na ktorú  si zaskáčete 
a zaboxujete. Ide o Body Combat, 
ktorý je určený pre tých, ktorý chcú 
intenzívne chudnúť. Našou snahou 
je rozšíriť tieto skupinové cvičenia  
aj na jeden z víkendových dní. 

Ak vás niektorá z našich aktivít 
oslovila, tak neváhajte a zavolajte, 
prípadne navštívte našu webovú 
stránku  www.elsefi t.sk alebo 
kliknite na našu facebookovskú 
stránku elseFIT.  ElseFit  fi tness 
centrum je denne otvorené v čase 
od 7:00 h do 21:00 h,  cez víkend 
v období leta otvárame od 13:00 h 
do 21:00 h. 

7/017/2013/PČ, 7/016/2013-99/SZ

ZA ZDRAVÍM DO ELSEFIT

Titul majstra 
patrí PenguinsPenguins

V nedeľu predpoludním 23. júna 2013 sa dohralo posledné sezónne 
kolo ligy v hokejbale. O titul majstra sa za určenia prísnejších podmienok 
uchádzalo 7 mužstiev: Benetton, Penguins, Gladiators, Lemons-
Corgons, Žisako, Scorpions, Lipicany.

Vo fi nále sa stretol 9-násobný ligový majster Benetton a mužstvo 
Penguins, ktorým sa za štrnásť rokov svojej existencie titul majstra ešte 
získať nepodarilo. Po piatich fi nálových zápasoch nastal v lige doslova 
zvrat. Hralo sa na tri víťazné zápasy, ale až z piateho vzišiel celkový víťaz. 
Vzhľadom na odohrané zápasy v riadnom hracom čase, ktoré skončili 
remízou 4:4, rozhodol o konečnom výsledku v druhom predĺžení 
víťazný gól mužstva Penguins.

Penguins tak vyhrali na zápasy 2:3 p.p. / 5:6 / 5:2 / 8:1 / 5:4 p. p. a 
stali sa defi nitívne víťazmi Zlatomoraveckej hokejbalovej ligy sezóny 
2012/2013.

Tohtoročná sezóna sa ukončila slávnostným ocenením najlepších 
hokejbalových mužstiev a hráčov, primátorom Petrom Lednárom 4. 
júla na Mestskom úrade.

Najlepším brankárom sa stal Tomáš Rajnoha (Penguins), najlepším 
strelcom a zároveň najproduktívnejším hráčom je Tomáš Segíň  
(Penguins) a titul najproduktívnejšieho hráča play-off  ZMHL 2012/2013 
získal Peter Šťastný (Benetton).

Konečné vyhodnotenie hokejbalovej ligy sezóny 2012/2013:
1. miesto: Penguins, 2. miesto: Benetton, 3. miesto: Gladiators

Ľ. Rosinská

900. výročie prvej písomnej zmienky mesta ZLATÉ MORAVCE
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INFORMÁCIA o prenájme voľných 
nebytových priestorov a pozemkov vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce na základe § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na zákon č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov 
a Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce (VZN č. 6/2011 
v znení Dodatkov) poskytne do priameho prenájmu 

v budove na Ul. Duklianska č. 2A, 2B, Zlaté Moravce so súpisným 
číslom 1572 /“Stredisko občianskej vybavenosti“/

na prízemí:
 nebytové priestory o výmere 34,50 m² /bývalá predajňa vína 

p. Mištíka/
 nebytové priestory o výmere 34,00 m² /predajňa obuvi 

ŽIRAFKA/
na poschodí:

 nebytové priestory o výmere 84,84 m /bývalá prevádzka 
„SPINNING“/

 nebytové priestory o výmere 35,00 m² /vedľa kaderníctva/
 nebytové priestory o výmere 35,00 m² /oproti BUDHA BARU/
 nebytové priestory o výmere 44,00 m² /bývalá vinotéka/
 nebytové priestory o výmere 18,00 m 

účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, obchodné 
priestory, služby, ostatné účely, priestory využívané pre verejnú správu, 
štátnu správu a politické strany 

v budove na Ul. Hviezdoslavovej č. 64, Zlaté Moravce so 
súpisným číslom 2087 /“CENTRUM ŽITAVA“/

na poschodí:
 nebytové priestory o výmere 73,90 m² /nebytový priestor, 

ktorý sa nachádza vedľa BAVAXU/
účel využitia prenájmu priestorov: sklad, obchodné priestory, služby, 

ostatné účel

v budove na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté Moravce so 
súpisným číslom 1330 Administratívna budova/

na III. poschodí:
 nebytové priestory - kancelária č. 303 /17,5 m²/, č. 304 /17,5 m²/,

č. 305 /17,5 m²/, č. 306 /17,5 m²/, č. 307 /17,5 m²/, č. 308 /17,5 m²/, 309a 
/17,87 m²/, č. 309b /17,87 m²/, č. 310 /18,00 m²/, č. 311 /17,75 m²/, č. 312 
/17,50 m²/, č. 313 /17,50 m²/, č. 314 /17,50 m²/, č. 315 /17,50 m²/

na I. poschodí:
 nebytové priestory - kancelária č. 110 /36,57 m²/, č. 106 /18,40 

m²/
na prízemí:

 nebytové priestory - bývalé KUCHYNSKÉ ŠTÚDIO /111,80/
účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, priestory využívané 

pre verejnú správu, štátnu správu a politické strany, ostatné účely

v budove /bytový dom/ na Ul. Tekovská, Zlaté Moravce so 
súpisným číslom 3027

 nebytové priestory - garážové státie č. 4, účel: parkovanie 
motorového vozidla

 nebytové priestory o výmere 5 m², účel využitia prenájmu 
priestorov: pivnica

v katastrálnom území Zlaté Moravce

 časť pozemku o výmere 58 m² z pozemku - parcela KN reg. 
„E“, č. parcely 5611, 

 druh pozemku: ostatné plochy, vedenej na LV č. 5417
 časť pozemku o výmere 492 m² z pozemku - parcela KN reg. 

„C“, č. parcely 
 1672/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vedenej 

na LV č. 3453
účel využitia prenájmu častí pozemkov: v súlade s ÚPN mesta Zlaté 

Moravce
Lehota na predkladanie návrhov ponúk končí dňa 31.07.2013 o 13.00

hod.
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 správy 
majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce).

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mesto Zlaté Moravce vyhlasuje 
v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 
513/91 Zb. Obchodného zákonníka

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ NA ODKÚPENIE

 

nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453), ktoré 
sa  nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce na Ul. Viničnej 1 v  Zlatých 
Moravciach, a  to pozemkov - parcely KN registra „C“, číslo 
parcely 2606/1 o výmere 6053 m2 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria), číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m2 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), číslo parcely 2606/3 
o výmere 1703 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), 
číslo parcely 2606/4 o výmere 518 m2 (druh pozemku: zasta-
vané plochy a nádvoria), číslo parcely 2606/5 o výmere 132 
m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), číslo parcely 
2606/6 o  výmere 65 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a ná-
dvoria), číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), číslo parcely 2606/8 o výmere 
501 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), číslo par-
cely 2606/12 o výmere 12 m2 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) a stavieb - stavba súpisné č. 1873 (druh stavby: ad-
ministratívna budova a soc. zariadenie) na pozemku č. p. 2606/2, 
stavba súpisné č. 3282 (druh stavby: dielne) na pozemku č. p. 
2606/3, stavba súpisné č. 3283 (druh stavby: vypaľovacia pec) 
na pozemku č. p. 2606/4, stavba súpisné č. 3284 (druh stavby: 
kotolňa združených prevádzok) na pozemku č. p. 2606/5, stavba 
súpisné č. 3285 (druh stavby: sklad) na pozemku č. p. 2606/6, 
stavba súpisné č. 3286 (druh stavby: sklady) na pozemku č. p. 
2606/8, drobná stavba bez súpisného čísla (druh stavby: vo-
dáreň) na pozemku parcela č. 2606/12 a ďalej plot oddeľujú-
ci pozemok p. č. 2606/1 od pozemku p. č. 2606/13, vŕtaná 
studňa, vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne, 
kanalizačná čistiaca šachta, teplovodné rozvody, kanali-
začná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu skladu sú-
pisné číslo 3286, chodník pri objekte p. č. 2606/8, plynová 
prípojka) v súčasnosti využívané na podnikateľské účely.

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ NA ODKÚPENIE nehnuteľností 
vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453), ktoré sa nachádzajú v k. 
ú. Zlaté Moravce, na Ul. Sládkovičovej 45 v Zlatých Moravciach 
v pamiatkovej zóne, v súčasnosti nikým nevyužívané,

900. výročie prvej písomnej zmienky mesta ZLATÉ MORAVCE



TEKOVSKÉ NOVINY Strana 22

POKRAČOVANIE ZO STRANY. 21

a  to pozemky - parcela KN registra „C“, číslo parcely 
1825/2 o výmere 365 m2 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) a parcela KN registra „C“, číslo parcely 1825/1 
o výmere 1 334 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
a stavba - stavba súpisné č. 460 (druh stavby: rodinný dom)
na pozemku č. p. 1825/2 a ďalej vonkajšie úpravy (prípojka 
elektriny, prípojka vody, kanalizačná prípojka, spevnené 
plochy asfaltové v  časti dvora, spevnené plochy asfaltové 
na betóne, oporné múry betónové vytv. rampu), drobné 
stavby (stavba prístrešku na parc. č. 1825/1, stavba skladu 
náradia na parc. KN č. 1825/2), ploty (plot oddeľujúci 
pozemok v čele pozemku, plot oddeľujúci pozemok z dvoch 
bočných strán od susedov), studňa na parc. KN č. 1825/1.

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ NA ODKÚPENIE 
spoluvlastníckeho podielu mesta Zlaté Moravce, ktorý 
je 56615/100 000 nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza 
na Hviezdoslavovej ul. č. 64 v  Zlatých Moravciach a je 
v súčasnosti využívaná na podnikateľské účely /v budove „Centrum 
ŽITAVA“/ a to pozemok, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce 
a je zapísaný v LV č. 4537 na mesto Zlaté Moravce v podiele 
56615/100 000 (druhým spoluvlastníkom je COOP Jednota Nitra, 
SD, Štefánikova 54, 949 01 Nitra v podiele 43 385/100 000) - parcela 
KN registra „C“ číslo 1078/2 o výmere 1419 m2 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria) v podiele 56615/100 000 a  s t a v b 
u, ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce a je zapísaná v LV 
č. 4537 na mesto Zlaté Moravce v podiele 56615/100 000 (druhým 
spoluvlastníkom je COOP Jednota Nitra, SD, Štefánikova 54, 949 01 
Nitra v podiele 43 385/100 000) - stavba súpisné č. 2087 (druh 
stavby: iná stavba) nachádzajúca sa na pozemku parcela registra 
„C“ číslo 1078/2 v podiele 56615/100 000 a ďalej vonkajšie 
úpravy (prípojka elektriny do stavby, lapoly, vodovodná 
prípojka, kanalizačná prípojka, kanalizačné šachty).

Znenie súťažných podmienok je možné získať na Mestskom 
úrade v  Zlatých Moravciach, Oddelenie správy majetku 
mesta, kontaktná osoba Ing. Mesková, 2. poschodie, č. dverí 59, 
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. 037/6923922, 037/6923928 

alebo osobne na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach, oddelenie 
správy majetku mesta, 2. poschodie, č. dverí 59, prípadne č. dverí 55, 
kde si môžete dohodnúť aj obhliadku predmetných nehnuteľností.
Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 23.08.2013 

o 13:00 h.
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Spomienka
„Aj keď raz človek zo života do večnosti 
odchádza, spomienka v srdciach tých, 

čo ho mali radi, navždy zostáva“
Dňa 25. júna uplynul rok, čo nás navždy 

opustil náš milovaný otec, starý otec a svokor

František Sýkora

Zároveň si dňa 1. augusta 
pripomenieme 10 rokov, čo sa navždy 

zavreli brány za pozemským životom našej 
drahej mamy, starej mamy, sestry a svokry

Emílie Sýkorovej

7/016/2013/PČ, 7/015/2013-98/DZ

900. výročie prvej písomnej zmienky mesta ZLATÉ MORAVCE

Program Kina Tekov
9. – 10. 7. Baby na ťahu, USA
Tri najlepšie kamarátky Regan, Gena a Katie nevychádzajú z údivu, keď 

zistia, že ich ďalšia milá kamarátka Becky sa vydáva. Ona trpí nadváhou a 
v ich partii bola vždycky terčom posmechu a teraz je až neuveriteľné, že 
z nich prvá bude mať svadbu. Becky požiada svoje kamošky, aby jej išli za 
družičky, tie sa však svojej úlohy zhostia po svojom. Rozlúčka so slobodou 
sa im akosi vymkne z rúk.

Ut.: 18.00, st.: 19.00, vstupné 2,20 €, MN do 12 r.
12. – 13. – 14. 7. Lovci gangstrov, USA
Píše sa rok 1949 a v Los Angeles vládne neľútostnou rukou gangster a

brooklynský rodák Mickey Cohen (Sean Penn). Riadi väčšinu nelegálnych 
aktivít v meste, vrátane obchodu s drogami, zbraňami, prostitúciou, či 
nelegálnymi stávkami. O jeho ochranu sa starajú nielen jeho kumpáni, 
ale tiež podplatená polícia a skorumpovaná politická elita. Mickey má 
v podstate pod kontrolou všetky miestne orgány, ktoré by ho mohli 
ohroziť. Je schopný zastrašiť i ostrieľaných policajtov, ktorí by sa chceli 
jeho nekalým praktikám vzoprieť.

Pi.: 18.00, so., ne.: 19.00, vstupné 2,20 €, MN do 15 r.
16. – 17. 7. Kráľovstvo lesných strážcov, USA
V tejto výbornej animovanej komédii prežije 17-ročná Mary Kate 

nevídané dobrodružstvo, o akom sa jej nesnívalo ani v najdivokejšom 
sne. Kúzlom sa ocitne v podivnom spoločenstve drobných lesných 
mužíkov. Pokiaľ sa chce dostať späť domov, musí partičke zábavných 
zelených postavičiek pomôcť zachrániť ich tajuplný svet. Tento fi lm je 
nabitý originálnym svetom fantázie a jedinečným humorom.

Ut.: 17.00, st.: 18.00, vstupné 2 €, MP.
19. – 20. – 21. 7. Nádherné bytosti, USA
Temné tajomstvá sa dostanú na svetlo v tomto výbornom dobrodružno-

mysterióznom príbehu. Ethan sa v škole zoznámi s krásnou Lenou a okolo 
nej sa začnú diať zvláštne veci. Lena skrýva veľké tajomstvo, pretože patrí 
medzi Zaklínačov a v deň svojich 16-tich narodenín sa bude musieť 
rozhodnúť, či sa prikloní na stranu dobra alebo zla.

Pi.: 18.00, so., ne.: 19.00, vstupné 2,20 €, USA
23. – 24. 7. Miznúce vlny, FR
Erotická sci-fi  romanca rozpráva príbeh mladého informatika Lukasa, 

ktorý sa zúčastní kontroverzného medzinárodného experimentu - vstúpi 
do mysle mladej ženy Aurory, ktorá je v kóme a on jej má prinavrátiť 
vedomie. Namiesto toho sa však zapletá do osídiel ženiných vášní a 
fantázií, čo úplne naruší reálny život jeho samého. Prepadne milostnému 
romániku a v spojení s mozgom mladej ženy prežíva dramatický príbeh 
plný sexu, ale aj naturalisticky vyobrazeného násilia.

Ut.: 18.00, st.: 19.00, vstupné 2,20 €, MN do 15 r.

DOVOLENKA 25.7.2013 – 5.8.2013

http://kinotekov.webs.com/

S hlbokým žiaľom v srdci na nich spomína smútiaca rodina

ivu, keď 
váhou a
ľ é ž
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Predaj, kúpa
 Idete na dovolenku? Ubytovanie vašich domácich 

miláčikov, vonkajšie a vnútorné voliéry. Informujte sa.
Kontakt: 0903 912 836

7/015/2013/PČ, 6/011/2013-79/DZ

Spoločenská kronika
Narodili sa
28. 05. Lilien Vaňová, (N) Levice
28. 05. Marian Šovčík, (N) Levice
12. 06. Patrik Rafael, (N) Nitra
14. 06. Nina Horniaková, 

(N) Levice
Povedali si áno
08. 06. Martin Pupák, 

Zlaté Moravce a Zuzana 
Zduchová, Veľká Lehota

08. 06. Ľuboš Pecho, 
Zlaté Moravce a Viera 
Dubcová, Zlaté Moravce

22. 06. Štefan Kováč, 
Zlaté Moravce a Helena 
Horková, Zlaté Moravce

22. 06. Marián Čikel, 
Tesárske Mlyňany a Eva 
Ribaričová, Zlaté Moravce

Jubilanti
03. 07. Fridrich Michna, 

Zlaté Moravce, 80 r.
06. 07. Magdaléna Hanusová, 

Zlaté Moravce, 85 r.
10. 07. Vincent Valkovič, 

Chyzerovce, 85 r.
13. 07. Mária Virágová, 

Zlaté Moravce, 80 r.
16. 07. František Bednár, 

Zlaté Moravce, 80 r.

02. 08. Barbora Frajková, 
Zlaté Moravce, 90 r.

03. 08. Alžbeta Mihaličková, 
Zlaté Moravce, 85 r.

08. 08. Ing. Ján Sekereš, 
Zlaté Moravce, 80 r.

10. 08. Libuša Gúberová, 
Chyzerovce, 80 r.

13. 08. Helena Sýkorová, 
Zlaté Moravce, 80 r.

15. 08. Mária Ivaničková, 
Zlaté Moravce, 80 r.

20. 08. Berta Páleníková, 
Zlaté Moravce, 80 r.

21. 08. Mária Hasprová, 
Zlaté Moravce, 90 r.

22. 08. Pavel Valašík, 
Zlaté Moravce, 85 r.

25. 08. Veronika Sládečková, 
Zlaté Moravce, 85 r.

26. 08. Karolína Kováčová, 
Zlaté Moravce, 80 r.

27. 08. Ing. Ján Lopušek, 
Zlaté Moravce, 80 r.

30. 08. Ján Sládeček, 
Zlaté Moravce, 80 r.

31. 08. Helena Benčeková, 
Zlaté Moravce, 80 r.

31. 08. Mária Valkovičová, 
Zlaté Moravce, 90 r.

Opustili nás

06. 06. Ľudmila Balážová, 
1920, Hosťovce

06. 06. Vincent Brieška, 
1929, Tekovské Nemce

07. 06. Stanislav Segíň, 
1935, Zlaté Moravce

07. 06. Ing. Pavol Fiala, 
1942, Zlaté Moravce

11. 06. Jaroslav Sachl, 
1942, Zlaté Moravce

13. 06. Štefánia Drienovská, 
1923, Jedľové Kostoľany

14. 06. Ján Kunkela, 
1953, Beladice

15. 06. Tomáš Rajnoha, 
1932, Zlaté Moravce

16. 06. Jozef Hlavatý, 

1932, Žitavany
18. 06. Anna Beňová, 

1925, Sľažany
18. 06. Ján Minárik, 1944, 

Tesárske Mlyňany
19. 06. Daniel Petrovič, 

1966, Obyce
20. 06. Jolana Chrenová, 

1929, Zlaté Moravce
20. 06. Barbora Rošková, 

1922, Tesárske Mlyňany
22. 06. Ladislav Kazík, 

1953, Topoľčianky
22. 06. Mária Hasprová, 

1937, Topoľčianky
20. 06. Anna Sulková, 

1926, Skýcov
22. 06. Jozef Šebeňa, 

1939, Čaradice

Spomienka
„ Len ten, kto stratil, koho mal 

rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ. 
Bez teba žiť musíme, no v našich 

srdciach Ťa stále nosíme“
Dňa 6. 7. sme si pripomenuli 
smutné 4. výročie, čo nás 
navždy opustil náš drahý

Jozef Šutka 
zo Zlatých Moraviec
S láskou spomínajú 

manželka Jaroslava, dcéry 
Jana a Evka s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku.
7/013/2013/PČ, 7/013/2013-89/DZ

Spomienka
„Čas akoby sa zastavil,

bolesť v srdci vrytá,
len spomienka nám zostane,
je v našich mysliach skrytá“

Dňa 9. júna uplynie 8 rokov, čo 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, brat, otecko a starý ocko

Vladimír Hlásny
S láskou a úctou spomína 

smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým za tichú 
spomienku.

7/014/2013/PČ, 7/014/2013-90/DZ

Dňa 7. júla 2013 si pripomenieme 15. výročie najsmutnejšej 
chvíle, keď nás navždy opustil náš milovaný manžel, otecko a starký

Niektoré spomienky si chránime ako poklad, lebo 
rozsvecujú naše životy aj po dlhom čase... 

Ťažko uveriť, že je to už pätnásť rokov, otecko. Každý 
deň, naozaj každý deň, nám všetkým chýbaš.  

Ešte stále by sme sa potrebovali s Tebou poradiť alebo sa 
Ťa len niečo spýtať, či porozprávať Ti, čo máme nové. 

Našťastie máme aspoň spomienky... veľa krásnych spomienok...  
Spomíname na Tvoju lásku k prírode, hudbe, spoločnosti, 

k Tvojim najbližším a všetkým ľudom okolo Teba. 

Spomíname na všetky láskavé slová, ktoré si nám povedal, na všetky 
pochvaly, rady, na Tvoje postrehy a nápady, na Tvoju pomoc... 

Neviem, či sme sa Ti niekedy za toto všetko dostatočne poďakovali. 
No možno to ani nie je dôležité, lebo Ty si sa o nás nestaral preto, aby 

sme Ti ďakovali, ale preto, že si bol nekonečne dobrý a že si nás mal rád. 
Bez výnimky a nepretržite...  

A to je niečo, čo nám nikto na svete nemôže vziať a čo 
nám vždy dáva istotu - a to aj v tých najťažších chvíľach 
našich životov - že nás mal rád taký úžasný človek, akým 

si bol po celý svoj život práve Ty, drahý náš ocko.

Ďakujeme
S láskou na Teba spomínajú manželka a dcéry s rodinami

JOZEF MAŇÚCH

900. výročie prvej písomnej zmienky mesta ZLATÉ MORAVCE
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900. výročie 
prvej písomnej zmienky o našom 
meste v podaní malých umelcov

Od 17. júna prebiehala vo vestibule Mestského kultúrneho strediska a 
športu výstava pod názvom „Moje mesto mojimi očami“, ktorá vznikla na 
podnet tohtoročných osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o Zlatých 
Moravciach. Svoje výtvarné a literárne práce tu prezentovali verejnosti 
deti zo všetkých zlatomoraveckých základných aj materských škôl. 

V tento deň sa jednotlivé prekrásne dielka malých umelcov odmeňovali 
vo veľkom. O tom, že si svoje ocenenia právom zaslúžili, nebolo pochýb 
a prišlo sa o tom presvedčiť mnoho ľudí. Počas slávnostného vyhlásenia 
najkrajších detských prác znela hudba v podaní žiakov Základnej 
umeleckej školy, ktorá slávnostnému aktu dodala tú pravú sviatočnú 
atmosféru.

V miestnosti bývalej knižnice na poschodí MSKŠ prebiehala súčasne 
druhá výstava „História školstva“. Kto si pozorne jednotlivé fotografi e 
prezrel, možno sa na nich našiel z dávnych školských čias svojho detstva. 
Výstavu si pripravili jednotlivé školy tiež z príležitosti okrúhleho jubilea 
vzniku nášho mesta.

Ocenení boli:
Výsledková listina literárnej súťaže: „MOJE MESTO“
PRÓZA
I. kategória: 1. – 4. ročník
Samuel Škula - 2.B, ZŠ Pribinova, Petra Merčiaková - 2.B, ZŠ Pribinova, 

Samuel Dekrét - 2. B, ZŠ Pribinova
II. kategória: 5. – 9. ročník
Miroslav Holý - 8.B, ZŠ Pribinova, Evelína Brunclíková - 7.A, ZŠ Robotnícka, 

Michaela Šabová - 7. B, ZŠ Mojmírova

POÉZIA
I. kategória: 1. – 4. ročník
František Kabát - 2.B, ZŠ Pribinova, Sára Bajúsová - 2.B, ZŠ Pribinova, 

Maximilián Robert Bodo - 2.A, ZŠ Pribinova, Natália Líšková - 4.B, ZŠ 
Mojmírova

II. kategória: 5. – 9. ročník
Martin Rebo - 7.A, ZŠ Pribinova, Samuel Krivánek - 7.A, ZŠ Pribinova, Petra 

Kozolková - 6.A, ZŠ Mojmírova
Cena primátora mesta Ing. Petra Lednára, CSc. za najlepšiu, 

najrozsiahlejšiu a najzaujímavejšiu literárnu prácu – Miroslav Holý - 8.B, ZŠ 
Pribinova

Cena poroty:
Paula Kormúthová - 1.B, ZŠ Pribinova, Adam Kordoš - 1.B, ZŠ Pribinova, 

Adéla Matějková - 2.B, ZŠ Pribinova
Výsledková listina výtvarných prác „MOJE MESTO“:
C – cena, CPo- cena poroty, CP- cena primátora
Kategória Materské školy:
MŠ Kalinčiakova: Alica Baťalová – C, Adam Ján Očovay – CPo
MŠ Prílepy: Elizabeth Školníková – C, Michaela  Školníková – Cpo
MŠ Slnečná: Samuel Vanko – C, Diana Masárová – CPo
MŠ Štúrova: Alex Mikler – C, Jana Miklášová – CPo
MŠ Žitavské nábrežie: Tamara Lagundová – C, Tereza Balková – Cpo

Kategória ZŠ, CVČ, ZUŠ:
ZŠ Mojmírova: Dhool Esseová – C, Diana Gálisová – CPo, Natália Novotová 

– Cpo, Sabína Korcová – CP
ZŠ Pribinova: Adela Danková – C, Emma Turzová – CPo, Samuel Rosinský 

– CP
ZŠ Robotnícka: Alžbeta Pustajovská – C, Emma Lacová – CPo
ZŠ sv.  Don Bosca: Juraj Balko – C, Petra Magátová – CP
ZUŠ: Ján Fintor – C, Hana Vanková – Cpo

Ľ. Rosinská

900. výročie prvej písomnej zmienky mesta ZLATÉ MORAVCE
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