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M e s t o  o s l á v i l o  D e ň  d e t í
Na mestskom štadióne sa v

nedeľu 29. mája roztočilo zábavné
podujatie plné hier, súťaží,
prekvapení a sladkých odmien.
Deň detí slávnostne otvoril primá-
tor Ing. Peter Lednár, CSc., o
14.hodine. V dopoludňajších
hodinách Deň detí odštartovala
cyklistická súťaž O pohár olympij-
ského víťaza Antona Tkáča. Do 9.
ročníka sa zapojilo 29 pretekárov.

Krajinu detskej fantázie otvoril
kúzelník Talostan. Už tradične k
nezabudnuteľnej atmosfére
mestských podujatí patril Bc.
Peter Kereš.

Lákadlom pre deti i dospelých
boli ukážky práce kynológov,
policajtov, vojakov, hasičov i
športové súťaže. Záujemcovia sa
mohli zoznámiť s modelmi áut a
lietadiel.

Podujatie ponúklo okrem
predajných stánkov a atrakcií
hudobnú produkciu, vozenie na
koči ťahanom koníkmi. Maľovanie
na tvár sprostredkoval M. Kráľ OZ
Žitava. Tím profesionálnych
hercov Baretka vystúpil s interak-
tívnou rozprávkou „Najkrajšia
pieseň na svete“. Organizátorom
zábavno-športového popoludnia

bolo Mesto Zlaté Moravce, MsKS,
CVČ, Mestská polícia a PROFI
ELEKTRO. 

MDD sa oslavuje v 21 krajinách
sveta zvyčajne 1. júna. Myšlienka
dňa detí vznikla na svetovej
konferencii pre blaho detí  v
Ženeve (Švajčiarsko) v roku 1925.
Zastúpenie malo 54 krajín. Po
konferencii viacero vlád zaviedlo
vo svojich krajinách takýto deň, s
cieľom urobiť deťom radosť. Nie
je celkom jasné, prečo práve 1. jún
bol vybraný ako MDD. Avšak tento
deň je veľmi obľúbený.  

A. Mondočková

Pozvánky
Deň detí v Chyzerovciach

pripravuje OZ Chyzerovce,
uskutoční sa 4. 6. o 15.hodine v
športovom areáli za kultúrnym
domom. Súčasťou osláv sviatku
budú rôzne hry a súťaže, tvorivé
dielne, na záver sa pripravuje
opekačka.
�Mesto Zlaté Moravce pod patro-

nátom Ing. Petra Lednára, CSc.,
pripravuje Primátorskú
kvapku krvi v utorok 7. 6. od
7.30 do 11.hodiny v MsKS.
Podujatie sa uskutoční v spolu-
práci s Národnou transfúznou
službou Nitra a miestnou
organizáciou SČK.
Príďte darovať krv, pretože

nikdy neviete, kedy budete práve
vy, alebo niekto z vašej rodiny
tento vzácny dar potrebovať.

Mesto Zlaté Moravce
zastúpené primátorom Ing.

Petrom Lednárom, CSc.,
vyjadruje poďakovanie

spoluorganizátorom MsKS,
Profi Elektro, sponzorom –

firmám i jednotlivcom: Bauer
Gear Motor, Secop, Miroslav

Kráľ, F-Fotolab, Porsche
Nitra, Slovanet, Aneko, Z–
Com s. r. o., zdravotníkom,

www.RCmodel.sk, Nitriansko
Zlatomoravecko, Národný

žrebčín Topoľčianky,
Bowling, Zlaté Moravce info,

SMER, Hasičskému a
záchrannému zboru,

Policajnému zboru a Armáde
SR, menovite veliteľovi

protilietadlovej brigády npr.
Vladimírovi Kováčovi a

riaditeľovi ÚVS v Nitre Ing.
Štefanovi Petrovičovi,

kynológom, účinkujúcim a
všetkým, ktorí sa podieľali

na príprave a zdarnom
priebehu Dňa detí.
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Názvy komisií prešli

novelizáciou
Útulok v Službyte psíkom

pomôže, ľudí neohrozí
Presťahovanie útulku na

Radlinského ulici je akcia s niekoľ-
kými aspektmi. Sú to najmä
súčasné priestorové podmienky
psíkov žijúcich v Záhradníckych
službách, čo by som hodnotil ako
veľmi nevyhovujúce. Na základe
úlohy danej primátorom mesta
Ing. Petrom Lednárom, CSc.,
vykonal vedúci odd. pre výstavbu,
ÚP, dopravu a ŽP MsÚ v Zl. Morav-
ciach Bc. Štefan Nociar obhliadku
priestorov psieho útulku v
Záhradníckych službách. „Po
príchode som požiadal pracovníka
SZ, ktorý má na starosti uvedený
priestor, aby ma previedol a
poukazoval mi koterce. Sú tam
koterce rôznych typov, z toho je
15 nových. Všetky sú uložené na
štrkovom podklade. Každý
koterec má podlahu, či už drevenú
alebo betónovú. Psie exkrementy
sú podľa vyjadrenia pracovníka
vynášané na hnojisko a koterce sa
vymývajú vodou, ktorá steká
voľne do podložia štrku. Uvedený
priestor nie je odkanalizovaný, ani
napojený na žumpu.“ Nevyhovu-
júce podmienky sú z hľadiska
jednak samotných psíkov, ich
podmienok a možností na voľný
výbeh, ale najmä aspekt z pohľadu
životného prostredia. Čím myslím
najmä otázku tvorby a odstraňo-
vania exkrementov, čistenie
voliér, a práca s odpadom.

Uvedené aspekty podmienok
života psíkov a životného prostre-
dia vplývajú negatívne na
samotný život psíkov a najmä

kontamináciu pôdy a tým aj
spodných vôd. Veď fakt, že
približne do 300 psíkov ročne si
osvoja konkrétni vlastníci, stojí za
to, že takáto inštitúcia patrí do
regiónu Zlatých Moraviec.
Navrhované nové priestory na
Radlinského ulici predtým spomí-
nané negatíva táto alternatíva
rieši, nakoľko sa v uvedenom
priestore nachádza kanalizácia
vody a ďalšie siete. Je zabezpe-
čená ochrana životného prostre-
dia, kontaminácia pôdy, spodných
vôd a najmä zlepšenie životných
podmienok pre psíkov.

V návrhu na dobudovanie tohto
nového útulku je aj úprava celko-
vého prostredia na také podmi-
enky, ktoré budú v budúcnosti
zaručovať aj návštevy žiakov
materských a základných škôl, aby
títo videli a zároveň získali iný
kvalitatívny vzťah k zvieratám, ich
ochrane a starostlivosti. Aby čo
najmenej vznikali prípady, že po
vianočných alebo iných sviatkoch
deti psíkov odložia na ulicu a títo
trpia hladom a chorobami.

Návrh mesta na presťahovanie
útulku rieši aj hlukové otázky a
zároveň aj neobmedzený pobyt
hlodavcov, tak ako je tomu v
súčasnosti v Záhradníckych
službách.

Mesto Zlaté Moravce urobí v
uvedenej veci všetko potrebné,
právne kroky a postupy k tomu,
aby nebol porušovaný zákon.

Ing. Ján Jamrich
prednosta MsÚ

NN ee pp ll aa tt ii čč ii   zz   PP rr íí ll ee pp
Volám sa Anna Michalkoc –

Kudrejová a som občianka Zlatých
Moraviec - mestskej časti Prílepy.
Počas neplatenia vody som sa
obrátila na pani primátorku Ing.
Serafínu Ostrihoňovú, aby s tým
niečo urobila. Veľa sa píše a hovorí
o tom, že občania Prílep sú nepla-
tičmi za odber vody. Naši občania
neplatia vodu od roku 2008.
Posledná faktúra za vodu bola zo 4.
januára 2008. Od tejto doby sa v
Prílepoch za vodu neplatí. Nie z
dôvodu, že by nechceli naši
občania platiť, ale nemali komu. Do
tohto roku platili firme Bystrina,
konkrétne Štefanovi Bakovi,
Priemyselná 7, Zlaté Moravce.

V Prílepoch nebola voda ani
skolaudovaná. Trvalo to až do
augusta 2009. Vtedy som sa
rozhodla napísať na Mestský úrad
v Zlatých Moravciach. Dostala som
odpoveď 16. septembra 2009 od
vtedajšieho prednostu Ing.
Miroslava Šlosára, že oddelenie
výstavby Mestského úradu Zlaté
Moravce bude rokovať so zástup-
cami Západoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti, a.s., Nitra. Od tej
doby sa nič nedialo, až posledný
deň v auguste v roku 2010 prišli

občanom faktúry a na nich celé
sumy za vodu do 13. 10. 2010,
ktoré sme mali zaplatiť. Následne
boli vystavené 4. 10. 2010 dobro-
pisy k faktúram, na základe
ktorých mali byť predošlé faktúry
bezpredmetné.

Prednosta Ing. Šlosár mi zavolal,
že tú faktúru za vodu musíme
zaplatiť. A mne povedal, že na
jedenkrát. Moja odpoveď bola, že
ani na dvakrát, že to musí byť
splátkový kalendár. Volal mi hneď
ráno. Nastúpila som na autobus do
mesta. Ráno začal hlásiť miestny
rozhlas a do rozhlasu hovoril sám
Ing. Šlosár, že platenie faktúr išlo
mimo neho. Asi zabudol čo mi
telefonoval. Na internete je písané,
že sme neplatili vodu od roku
2005, ale to je blud. Nech prídu
zodpovední medzi našich občanov
a donesú kolaudačnú správu, nech
majú všetky domácnosti
vymenené meracie hodiny. Mal by
to zaplatiť ten, ktorý to zapríčinil.
Verím, že sa to v krátkej dobe celé
dorieši, inak budú všetci na
Slovensku poznať Prílepy ako
obec, v ktorej sú občania nepla-
tičmi vody.

A. Michalkoc - Kudrejová

Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo novelizáciu Štatútu mesta a
opravilo názvy mestských komisií
zriadených pri mestskom zastupi-
teľstve. Dôvodom novelizácie bolo
uznesenie mestského zastupiteľ-
stva č. 16/2011 z 27. 1. 2011, kde
pomenovanie jednotlivých
komisií bolo v rozpore s platným
znením Štatútu mesta. Pri
mestskom zastupiteľstve je
zriadených desať komisií:
� Komisia finančná
� Komisia podnikateľskej

činnosti, obchodu, správy
mestského majetku, cestovného
ruchu a regionálneho rozvoja
� Komisia výstavby, územného

plánovania, životného prostre-
dia a obnovy kultúrnych pamia-
tok
� Komisia dopravy a správy

miestnych komunikácií
� Komisia sociálno-zdravotná a

bytová

� Komisia kultúry, školstva a
vzdelávania, mládeže, športu a
voľnočasových aktivít
� Komisia ochrany verejného

poriadku, CO a vojenských
záležitostí
� Komisia kontroly
� Komisia pre ochranu verejného

záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta
� Komisia pre projekty,

eurofondy a strategické pláno-
vanie
Oprava názvov komisií MsZ

podľa schváleného znenia bude
vykonaná vo všetkých dokumen-
toch mesta a uzneseniach MsZ
prijatých v tomto volebnom
období. Zmeny budú premietnuté
do dokumentu Zásady pre zriaďo-
vanie a činnosť komisií Mestského
zastupiteľstva, ktoré okrem
názvov komisií určujú aj náplne
ich práce.

-r-

� Priestor pre nový útulok.
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V zbore skončil

Psí útulok v areáli skleníkov
Záhradníckych služieb je v
Zlatých Moravciach a jeho okolí
jeden z najznámejších. Oficiálne
funguje od roku 2003 pod
správou Záhradníckych služieb.
Posledné týždne sa ešte viac
zviditeľnil. Útulok sa má sťaho-
vať do areálu m.p. Službyt na
Radlinského ulicu, čo znepoko-
jilo jej obyvateľov. Proti presťa-
hovaniu útulku z centra mesta
do jeho dolnej časti vyjadrili
nesúhlas na 5. zasadnutí zastu-
piteľstva.

Je nemysliteľné, aby ostal v
centre mesta. Navyše si psy v
tomto útulku spolunažívajú s
raritne obrovskými potkanmi. Za
zmienku stojí Parvovírus, ktorý sa
dnes v tomto útulku nedá zlikvi-
dovať. Pomôcť im v týchto pod-
mienkach je veľmi ťažké. Nový
útulok bude spĺňať viacej kritériá
a životné podmienky ako
doposiaľ. Dopady na životné
prostredie pre obyvateľov tejto

lokality nijako nezasiahnu do
obytnej zóny a životného
komfortu obyvateľov. Pozemok,
na ktorý plánujeme presťahovať
útulok na Radlinského ulici v
zmysle územného plánu mesta
Zlaté Moravce umožňuje realizo-
vať tento zámer v tejto lokalite.

Sedemnásteho mája navštívila
naše mesto a konkrétne terajší
areál psieho útulku na Robotníc-
kej ulici Yvonne Poliaková aj s
kolegyňou Lenkou Mikušovou.
Pani Poliaková je majiteľkou
karanténnej stanice v Trenčíne a
darovala nášmu mestu pre psí
útulok kontajnery na krmivo,
obytné kontajnery, truhlicovú
chladničku a rôzne iné veci z
dôvodu rušenia svojho útulku.
Bola pozrieť aj priestory Službytu,
kde sa má vybudovať nový útulok.
Aj podľa nej, je to vhodné miesto
pre psí útulok a ľudia žijúci v jeho
blízkosti nebudú nijako trpieť
presťahovaním na toto miesto.

-r-

Dňa 13. mája v popoludňajších
hodinách navštívil primátor spolu
s prednostom MsÚ a právnikom
priestory mestskej polície za
účelom kontroly. Službu konali
traja policajti, pričom jeden z nich
javil známky opitosti. Na MsÚ sa
nenachádza certifikovaný merací
prístroj na zistenie alkoholu v
krvi, a tak boli privolaní štátni
policajti OO PZ. Dvaja službukona-
júci mestskí policajti sa podrobili
dychovej skúške dobrovoľne s
negatívnym výsledkom, tretí ju aj
po viacerých výzvach odmietol.
Primátorom bol vyzvaný, aby
vyzliekol uniformu a opustil pries-
tory mestskej polície.

Smernica ohľadne vykonávania
kontroly sa vzťahuje na všetkých
zamestnancov mesta, mestskej
polície a zamestnanec je povinný
podrobiť sa skúške na alkohol,
ktorú vykoná zamestnávateľ. Pri
vykonaní dychovej skúšky sa
vyžaduje účasť priameho nadria-
deného zamestnanca, v tomto
prípade náčelníka. Ten bol v tom
čase v nemocničnom ošetrení. V
prípade, že zamestnanec sa
odmietne podrobiť dychovej
skúške alebo odberu krvi na
skúšku alkoholu, tiež sa to
považuje za závažné porušenie
pracovnej disciplíny.

Náčelníka mestskej polície Mgr.
Ivana Hritza sme navštívili v jeho
dome počas práceneschopnosti.
Na naše otázky napriek nie najlep-
šiemu zdravotnému stavu
odpovedal.

Na prvú, ako je možné, že jeho
podriadený bol v službe opitý,
odpovedal, že počas piatich voleb-
ných období a to dve za Ing.
Orbana, jedno za Ing. Skyvu a dve
volebné obdobia Ing. Ostrihoňovej
sa také niečo nikdy nestalo.
„Dotyčného policajta dobre
poznám, patrí funkčne k najstar-
ším. A s týmto kolegom doteraz
neboli žiadne problémy. Je čudné,
že dvaja službukonajúci kolegovia
si nič nevšimli. Keby tam bol
Roman Jenis, môj zástupca, toto
by sa nestalo,“ hovorí náčelník.
Oficiálne sa stal zástupcom 16.
mája t.r. na návrh primátora,

keďže náčelník nemal oficiálne
zástupcu takmer 19 rokov.

Na druhú otázku, či vyvodí voči
sebe dôsledky odpovedal otázkou:
„Chcete počuť, že dám výpoveď?
Každý si je sám za seba zodpo-
vedný“. Je si vedomý toho, že to čo
sa stalo, je porušenie pracovnej
disciplíny. Na tretiu otázku, prečo
v čase práceneschopnosti ho často
vidieť v meste, povedal, že denne
chodí na ošetrenie. Ďalej situáciu
nechcel komentovať.

Reakcia primátora
Mojím príchodom na MsÚ sa

takéto kontroly stanú častejšie
bez ohľadu na to, o akého pracov-
níka sa jedná, vrátane členov
mestskej polície. Budem striktne
trvať na tom, že požitie alkoholu v
pracovnej dobe je dôvodom na
okamžité rozviazanie pracovného
pomeru. V uvedenom prípade
bolo jasne vidieť, že člen mestskej
polície je výrazne pod vplyvom
alkoholu, o čom svedčí aj úradný
záznam vyhotovený štátnou
políciou. Prítomní svedkovia
potvrdili, že motorika a hlasové
artikulácie nasvedčovali vysokej
opitosti a je zrejmé, že uvedený
stav si museli všimnúť aj jeho
prítomní kolegovia v práci.

Až do uvedeného incidentu
náčelník MsP nemal oficiálne
určeného svojho zástupcu. Preto,
keďže nebol prítomný náčelník,
konal som okamžite tak, že som
poveril zastupovaním jedného z
prítomných policajtov na vykona-
nie príslušných krokov.

Priamym zodpovedným za
výkon všetkých činností MsP je
náčelník podľa zákona č. 564/91
Zb. Teda nie je namieste
výhovorka náčelníka MsP, že
každý si je sám za seba zodpo-
vedný.

Na záver chcem konštatovať, že
uvedeným spôsobom budem
naďalej rázne a nekompromisne
postupovať voči tým, čo porušujú
pracovný poriadok, pracovnú
disciplínu, pracovné povinnosti, a
tak poškodzujú dobre meno mesta
a jeho obyvateľov.

A. Mondočková

Na slovíčko, pán primátor

V  s k r a t k e
�Nové vedenie mesta zistilo ďalších
neplatičov za odber vody od roku
2008, tentoraz ide o osem odberate-
ľov na Hornom majeri. Zistilo sa to po
odpočte posledného stavu vodome-
rov a následnej fakturácii. Faktúry
vystavovala Západoslovenská
vodárenská spoločnosť na adresu
mesta, ktoré ich aj uhrádzalo. Mesto
pristúpilo od 5. mája k vymáhaniu
dlžnej sumy za rok 2010 a prvý
štvrťrok 2011 vo výške 776,04 eur
splátkovým kalendárom.
� Do Army schopu na Beňadickej
ceste v Zlatých Moravciach sa vlámali

zlodeji. Odniesli množstvo puškohľa-
dov, ďalekohľadov, nočných videní a
lovecké nože. Majiteľovi spôsobili
škodu za 33 700 eur.
� Topoľčianska zubria zvernica
otvorila novú sezónu. Novinkou je
senník a po jeho obvode vyhliadková
plošina na zubry. Najbližšie sa k nim
možno dostať v čase kŕmenia od 9.
do 14.hodiny. Zriadený je tu aj
náučný 2,5 kilometra dlhý náučný
chodník s panelmi a informáciami o
živote zubrov. Zvernica sa rozkladá
na rozlohe 140 hektárov.

-r-

Mestský policajt v čase svojej služby odmietol podstúpiť
dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu. Primátor Zlatých
Moraviec Ing. Peter Lednár, CSc., hovorí, že takýto človek podľa
neho nemá čo hľadať v mestskej polícii a ešte v ten istý deň
ukončil s ním pracovný pomer.
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V o ľ n é  n e b y t o v é  p r i e s t o r y
Záhradnícke služby mesta, m.

p. Zlaté Moravce, ako nájomca
priestorov určených na podnájom,
na základe § 9 a ods. 9 zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov a v
nadväznosti na zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov a
Zásady hospodárenia s majetkom
mesta poskytne do priameho
podnájmu:

I. nebytové priestory nachád-
zajúce sa v nehnuteľnosti –
budova SOV, na prízemí Duk-
lianskej ul. č. 2/B, Zlaté Moravce
so súpisným číslom 1572, stavba
postavená na parcele č. 2490/2,
zapísanej v katastri nehnuteľností
SR, správa katastra Zlaté Moravce,
okres Zlaté Moravce, obec Zlaté
Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV
č. 3453.

1) Celková výmera priesto-
rov: 43,41m² (WC + skladový
priestor)
� 43,41 m² - kancelárske pries-
tory

2) Účel využitia podnájmu
priestorov:

Kancelária, alebo priestory
určené pre služby obyvateľom

3) Minimálna cena za podná-
jom nebytových priestorov
určená v súlade so zákonom č.
116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov, zákonom č.
18/1996 Z. z. o  cenách v znení
neskorších  predpisov a Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta
platnými od 01. 01. 2005
� 33,19 €/m² ročne - priestory
využívané ako kancelária

4) Predpokladaná doba
podnájmu

Doba určitá
5) Ostatné podmienky

podnájmu
V cene podnájmu nie je

zahrnutá spotreba elektrickej
energie, vykurovanie, vodné +
stočné a odvoz odpadu.

6) Podmienky predloženia
cenovej ponuky

Záhradnícke služby mesta, m. p.,
Zlaté Moravce, ako nájomca,

stanovuje lehotu na doručenie
návrhov nájomných zmlúv
rešpektujúcich uvedené pod-
mienky pre záujemcov o podná-
jom uvedeného majetku Mesta
Zlaté Moravce

do 15. 6. 2011, najneskôr do
15.00 hod., a to do kancelárie
Záhradníckych služieb mesta,
m. p. Zlaté Moravce, Sládkovi-
čova ul. č. 1, 953 01 Zlaté
Moravce, na poschodí v Dome
služieb

Návrhy podnájomných zmlúv
obsahujúce najmä konkrétny účel
podnájmu a konkrétnu výšku
nájomného je potrebné doručiť v
určenom termíne v písomnej
forme v zalepenej obálke označe-
nej heslom „Podnájom – ZsM,
SOV/2011 – Neotvárať!“ na
Záhradnícke služby mesta, m. p.
Zlaté Moravce, Sládkovičova ul. č.
1, 953 01 Zlaté Moravce, rozhodu-
júci je čas prijatia obálky do dňa
15. 6. 2011 do 15.00 hod.

II. nebytové priestory
nachádzajúce sa v nehnuteľ-
nosti – budova Domu služieb na
prízemí Sládkovičovej ul. č. 1,
Zlaté Moravce so súpisným
číslom 444, stavba postavená na
parcele č. 1885, zapísanej v katas-
tri nehnuteľností SR, správa
katastra Zlaté Moravce, okres
Zlaté Moravce, obec Zlaté
Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV
č. 3453

1) Celková výmera priesto-
rov: 8 m²
� 8 m² - (skladový priestor)

2) Účel využitia podnájmu
priestorov:

priestory určené pre služby
obyvateľom

3) Minimálna cena za podná-
jom nebytových priestorov
určená v súlade so zákonom č.
116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov, zákonom č.
18/1996 Z. z. o  cenách v znení
neskorších predpisov a Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta
platnými od 01. 01. 2005
� 16,60 €/m² ročne

4) Predpokladaná doba
podnájmu

Doba určitá
5) Ostatné podmienky

podnájmu
V cene podnájmu nie je

zahrnutá spotreba elektrickej
energie, vykurovanie, vodné +
stočné a odvoz odpadu.

6) Podmienky predloženia
cenovej ponuky

Záhradnícke služby mesta, m. p.
Zlaté Moravce, ako nájomca,
stanovuje lehotu na doručenie
návrhov nájomných zmlúv
rešpektujúcich uvedené pod-
mienky pre záujemcov o podná-
jom uvedeného majetku Mesta
Zlaté Moravce

do 15. 6. 2011, najneskôr do
15.00 hod., a to do kancelárie
Záhradníckych služieb mesta,
m. p. Zlaté Moravce, Sládkovi-
čova ul. č. 1, 953 01 Zlaté
Moravce, na poschodí v Dome
služieb

Návrhy podnájomných zmlúv
obsahujúce najmä konkrétny účel
podnájmu a konkrétnu výšku
nájomného je potrebné doručiť v
určenom termíne v písomnej
forme v zalepenej obálke označe-
nej heslom „Podnájom –ZsM,
DS/2011 – Neotvárať!“ na
Záhradnícke služby mesta, m. p.
Zlaté Moravce, Sládkovičova ul. č.
1, 953 01 Zlaté Moravce, rozhodu-
júci je čas prijatia obálky do dňa
15. 6. 2011 do 15.00 hod.

III. dva nebytové priestory
nachádzajúce sa v nehnuteľnosti –
budova Viničnej ul. č. 1, Zlaté
Moravce so súpisným číslom
3285, stavba postavená na parcele
č. 2606/6, zapísanej v katastri
nehnuteľností SR, správa katastra
Zlaté Moravce, okres Zlaté
Moravce, obec Zlaté Moravce, k. ú.
Zlaté Moravce na LV č. 3453

1) Celková výmera priesto-
rov:
� 97,10 m² - dielňa
� 10,50 m² - dielňa

2) Účel využitia podnájmu
priestorov:

priestory určené pre služby

obyvateľom
3) Minimálna cena za podná-

jom nebytových priestorov
určená v súlade so zákonom č.
116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov, zákonom č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta
platnými od 01. 01. 2005
� 11,62 €/m² ročne - priestory
využívané ako dielne

4) Predpokladaná doba
podnájmu

Doba určitá
5) Ostatné podmienky

podnájmu
V cene podnájmu nie je

zahrnutá spotreba elektrickej
energie, vykurovanie, vodné +
stočné a odvoz odpadu.

6) Podmienky predloženia
cenovej ponuky

Záhradnícke služby mesta, m. p.
Zlaté Moravce, ako nájomca,
stanovuje lehotu na doručenie
návrhov nájomných zmlúv
rešpektujúcich uvedené pod-
mienky pre záujemcov o podná-
jom uvedeného majetku Mesta
Zlaté Moravce

do 15. 6. 2011, najneskôr do
15.00 hod., a to do kancelárie
Záhradníckych služieb mesta,
m. p. Zlaté Moravce, Sládkovi-
čova ul. č. 1, 953 01 Zlaté
Moravce, na poschodí v Dome
služieb

Návrhy podnájomných zmlúv
obsahujúce najmä konkrétny účel
podnájmu a konkrétnu výšku
nájomného je potrebné doručiť v
určenom termíne v písomnej
forme v zalepenej obálke označe-
nej heslom „Podnájom –ZsM,
Viničná/2011 – Neotvárať!“ na
Záhradnícke služby mesta, m. p.
Zlaté Moravce, Sládkovičova ul. č.
1, 953 01 Zlaté Moravce, rozhodu-
júci je čas prijatia obálky do dňa
15. 6. 2011 do 15.00 hod. Infor-
mácie na tel. č. 037/6421145 u p.
Balážovej.

Marian Tomajko
riaditeľ podniku
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Obchodná verejná súťaž Turisti v Štiavnických

vrchochMesto Zlaté Moravce vyhla-
suje v zmysle § 281 až 288
zákona č. 513/91 Zb. Obchod-
ného zákonníka v znení neskor-
ších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
NA PRENÁJOM
► časti pozemku vo výlučnom

vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
parcely registra „C“ č. 2871/4,
celková výmera: 4147 m², druh
pozemku: ostatná plocha, LV
3453, ktorá sa nachádza v k. ú.
Zlaté Moravce, mesto Zlaté
Moravce nevyhnutne potrebného
na účel nájmu → umiestnenie 1 ks
obojstranného veľkoplošného bil-
boardu o rozmeroch 5,10 x 2,40 m
(čo predstavuje celkovú výmeru
reklamnej plochy 12,24 m² x 2 =
24,48 m²)
► časti pozemku vo výlučnom

vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
parcely registra „C“ č. 1510/3,
celková výmera: 166 m², druh
pozemku: záhrady, LV 3453, ktorá
sa nachádza v  k. ú. Zlaté Moravce,
mesto Zlaté Moravce nevyhnutne
potrebného na účel nájmu →
umiestnenie 1 ks jednostranného
veľkoplošného bilboardu o
rozmeroch 5,10 x 2,40 m (čo
predstavuje celkovú výmeru
reklamnej plochy 12,24 m²)

►nebytových priestorov o
výmere 132,56 m² (124,92 m²
obchodné, resp. kancelárske
priestory + 7,64 m² ostatné pries-
tory), ktoré sa nachádzajú na
prízemí budovy - Župný dom, Ul.
Župná, Zlaté Moravce so súpisným
číslom 314 na parcele registra „C“
č. 658/1 o výmere 3841 m², druh
pozemku: zastavané plochy a
nádvoria vo výlučnom vlastníctve
Mesta Zlaté Moravce – LV č. 3453;
účel využitia: obchodné 

resp. kancelárske priestory
Znenie súťažných podmienok je

možné získať na Mestskom úrade
v Zlatých Moravciach, oddelenie
bytové, podnikateľskej činnosti,
správy mestského majetku a
regionálnej politiky, kompetentná
osoba Ing. Mesková, 2. poschodie,
č. dv.59, alebo na internetovej
stránke www.zlatemoravce.eu,
(Mesto, ÚRADNÁ TABUĽA MESTA,
2011, INÉ INFORMÁCIE).

Ďalšie informácie môžete získať
na tel. č. 037/6923922,
037/6923927 alebo osobne na
Mestskom úrade v Zlatých Morav-
ciach, oddelenie bytové, podnika-
teľskej činnosti, správy mestského
majetku a regionálnej politiky, 2.
poschodie, č. dv. 59.

Turisti mestskej organizácie
KST v Zlatých Moravciach
zorganizovali 7. mája autobu-
sový zájazd do Štiavnických
vrchov s výstupom na
dominantu pohoria, návštevu

Sitnianskeho hradu, Antola a
Banskej Štiavnice. Turistický
pochod začínal v chladivom
slnečnom ráne od jazera
Počúvadlo a za poslednými
chatami širokým lesným
chodníkom viedol na Tatársku
lúku.

Jarná príroda tu víta svojich
návštevníkov na náučnom
turistickom chodníku pozoru-
hodnosťami prírody Štátnej
prírodnej rezervácie a prvými
pohľadmi na vrchol hory.
Štiavnické vrchy a zvlášť Sitno
sú považované za symbol
európskej stredohorskej turis-
tiky. Na vrcholovú planinu
Sitna (1009 m) vedie 300

drevených schodov, kde sa
nachádza starobylá rozhľadňa,
rozostavaná chata Andreja
Kmeťa, pomník Ladislava
Exnára a  televízny vysielač.

Pod vrcholovou plošinou

hory možno navštíviť aj zrúca-
niny Sitnianskeho hradu z 13.
storočia. Turistický pochod
pokračoval cez obec Ilija do
Svätého Antona, kde sa
nachádza národná kultúrna
pamiatka, monumentálny
barokovo - klasicistický
Koháriovský kaštieľ so zaují-
mavými zbierkami lesníckeho
a drevárskeho múzea s
prekrásnym anglickým
parkom. Záver turistického
podujatia patril prehliadke
starobylého banského mesta
Banská Štiavnica, návštevou
Starého hradu a Slovenského
banského múzea.

Anton Kaiser

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
poskytne do priameho
prenájmu
� nebytové priestory nachádza-
júce sa v budove - Centrum
voľného času, Ul. Rovňanova 7,
Zlaté Moravce so súpisným
číslom 2062 o celkovej výmere

138 m² (126 m² hala + 12 m²
ostatné nebytové priestory
/rozpočítaná chodba a WC), účel
využitia prenájmu priestorov:
prevádzkovanie tanečného štúdia.

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

Voľné nebytové priestory

Jedným z tradičných podujatí,
ktoré pre svojich návštevníkov
pripravuje Ponitrianske múzeum
s pobočkou v Zlatých Moravciach
je deň otvorených dverí. Pre 195
obyvateľov i návštevníkov nášho
mesta bol 19. máj príležitosťou
ako si obohatiť svoje poznatky o
histórii, pokochať sa krásou
ľudového umenia a oboznámiť sa
s odbornou prácou múzejníkov.

„Naše múzeum je múzeum vlasti-
vedného typu orientované na
horné Požitvie. Vzniklo 12. mája
1896, pričom v roku 1924 boli
zbierky prenesené do Nitry,
odkiaľ sa v roku 1951 dostali do
Bojníc. Okresné vlastivedné
múzeum vzniklo v roku 1947 a
svoju prvú expozíciu otvorilo v
roku 1955. Sídli v Migazziovskom
kaštieli, pôvodne renesančného z

roku 1630, neskôr zbarokizova-
ného a v 20. storočí rozšíreného.
Je tu prírodovedná expozícia
(paleontologické nálezy a minera-
logická zbierka), spoločenskú
expozíciu tvoria archeologické,
historické, numizmatické,
etnografické a umelecké
predmety z Požitavia i iných
regiónov a krajín.

Cieľom tohto podujatia bolo

prilákať do múzea čo najviac ľudí,
preto najčastejšou zvolenou
formou motivácie k návšteve je
spojenie s dňom otvorených
dverí,“ hovoria múzejníčky Viera
Tomová a Kornélia Némešová.

Expozície v muzeálnych pries-
toroch ponúkajú príležitostné
výstavy. Pri tejto príležitosti bolo
verejnosti sprístupnené mauzó-
leum rodiny Migazziovej v
pietnom parku, v popoludňajších
hodinách sa tu konala sv. omša.

A. Mondočková

D E Ň M Ú Z E Í A G A L É R I Í

� Turisti na Sitne.
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Spomienka na J. Kráľa MM AA TT UU RR II TT AA

Dňa 22. februára 1862 prišiel
do Zlatých Moraviec revolučný
básnik Janko Kráľ. V našom meste
žil spolu s rodinou až do svojej
smrti v roku 1876. Spočiatku
pôsobil ako prísediaci sirotskej
sedrie a neskôr si otvoril vlastnú
advokátsku kanceláriu. Pobyt
básnika sa spája s pôvodným
domom statkára Adolfa Samassu
postaveného v 2. štvrtine 19.
storočia, v minulosti tvoril súčasť
radovej zástavby dnešnej Ulice J.
Kráľa a s pomenovaním gymnázia.
Jeho meno nesie aj parčík v areáli
MsKS. Život sa dielo básnika dnes
približuje expozícia miestnej
pobočky Ponitrianskeho múzea.

Janka Kráľa pochoval 25. mája
na zlatomoravskom cintoríne
evanjelický farár Michal Massányi.
Pri príležitosti 135. výročia úmrtia

básnika predstavitelia mesta
položili pri pomníku na cintoríne
vence a v parku pri pamätníku z
bieleho bulharského mramoru sa
konala pietna spomienka.

Organizátorom podujatia bolo
Mesto Zlaté Moravce a Záhrad-
nícke služby v spolupráci s
Gymnáziom J. Kráľa, MO Matice
slovenskej, Ponitrianskeho múzea
– pobočka Zlaté Moravce a
Mestského kultúrneho strediska.
V programe zaznelo slovo básnika
v podaní Tomáša Garaja, študenta
GJK a evanjelickej farárky Zlatice
Lichvarčíkovej, prierez životom
básnika Mariánom Tomajkom,
riaditeľom ZS a piesne v podaní SZ
Carmina Vocum.

-am-

Stredoškoláci v posledných
ročníkoch sa od pondelka 16. mája
borili a boria s maturitnými
skúškami. Tie sa na stredných
školách konajú do 3. júna.

Maturanti si pred predmeto-
vými komisiami žrebujú témy z
maturitných predmetov. Zvoliť si
ich mohli z takmer štyroch desia-
tok. Na Obchodnej akadémii

pristúpilo k maturitným skúškam
81 študentov, na Gymnáziu J.
Kráľa 76, Združenej strednej škole
151, Strednej odbornej škole
technickej 32 a Strednej obchod-

nej škole obchodu a služieb 106.
Abiturienti písomnú časť

maturitnej skúšky absolvovali
počas tretieho marcového týždňa.

A. Mondočková

Ú s p e c h y  ž i a k o v  G J K
Posledné dva školské roky boli

pre zlatomoravecké Gymnázium
Janka Kráľa viac než úspešné.
Predmetová komisia biológie a
ekológie tohto gymnázia rozvi-
nula spoluprácu s Prírodovedec-
kou fakultou UK v Bratislave, s
Univerzitou Duisburg- Essen a
spoločne sa zapojili do medziná-
rodného environmentálno-
edukačného projektu Aquawis.

Do projektu sa zapojili
študentky VI. D triedy (Barbora
Bednárová, Radka Komžíková,
Jana Končalová, Martina Kunská),
ktoré svoju školu reprezentovali s
dlho pripravovaným projektom
na workshope v Tatrách, kde sa
spomedzi všetkých účastníkov
umiestnili na 1. mieste.

Tento školský rok Gymnázium
Janka Kráľa opäť spolupracovalo

s Prírodovedeckou fakultou,
vďaka čomu sa študentky VII. D
triedy (Jana Končalová, Martina
Kunská) mohli zúčastniť
Kongresu mladých bádateľov –
vodohospodárov a hydrológov
2011.

Dievčatám sa podarilo zaujať
svojím prejavom a odbornou
prezentáciou na tému Makrozoo-
bentos v rieke Žitava a spomedzi
25 študentských prác si vybojo-
vali postup na medzinárodnú
súťaž MEF- EBAV 20th Internatio-
nal Research Projects Exhibition
do tureckého Istanbulu.

Študentky zlatomoraveckého
gymnázia svojou prácou ukázali
rovesníkom, že problematika vôd
im nie je ľahostajná, zaujali aj na
medzinárodnej úrovni a svojou
činnosťou si získali mnohé ocene-

nia, množstvo skúseností, zážit-
kov a zahraničných priateľov s

podobnými záujmami.
RNDr. Renáta Kunová

�Na snímke Tomáš Garaj,
študent GJK.

� Žiačky J. Končalová a M. Kunská so svojím projektom v Istanbule.

Janko Kráľ sa narodil 24.
apríla 1924 v Liptovskom
Mikuláši, zomrel 23. mája
1876 v Zlatých Moravciach.
Bol slovenský národný
buditeľ a jeden z
najvýznamnejších a
najradikálnejších básnikov
štúrovskej generácie. Jeho
presnú podobu nepoznáme,
no zachovali sa viaceré
populárne podobizne. Jedna z
nich je použitá na buste Janka
Kráľa, umiestnenej v Parku J.
Kráľa v areáli MsKS.

Ústnu maturitnú skúšku absolvujú už tretí týždeň tisíce
študentov. V okresnom meste Zlaté Moravce ju vykonávajú na
piatich štátnych školách. Pri povestnom zelenom stole skúšku
dospelosti skladá 446 študentov.

�K zelenému stolu sa posadilo 81 maturantov z Obchodnej akadé-
mie.
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A k é  s i ,  t o  n a š e

h o r n é  P o ž i t a v i e
Hádaj, koho v srdci mám?

Dnešná tvár banských polí
Michaeli – Viktória

V predchádzajúcich dvoch
číslach týchto novín sme prešli
nám dostupne poznanou minulos-
ťou uhoľnej bane Michaeli –

Viktória Obyce – Jedľové Kosto-
ľany. Históriou, ktorá sa bezpo-
chyby hlboko zapísala do života
hornopožitavského regiónu.

Tu v ťažkých banských pod-
mienkach, prácou v podzemí,
takmer 100 rokov nachádzali pre
svoje rodiny živobytie známi, ale
aj neznámi naši predkovia –
občania obcí Obyce, Hostie a
Jedľové Kostoľany. Z tradície sa
dozvedáme, že už v 18. a 19.
storočí drobný ľud týchto obcí si
prinášal trošky uhlia, odkrytého
na svahoch vodnou eróziou, aby
ním v piecke ohrial teplom svoje
príbytky. Vzapätí sem prichádzali
banskí odborníci (najmä z Banskej
akadémie Banská Štiavnica), aby
tu nahliadli do útrob zeme pre
započatie ťažby.

Ťažba uhlia tu mala pozitívny
vplyv nielen na život regiónu, ale
aj širší ekonomický celospoločen-
ský význam. Život prináša nielen
chvíle slávy, radosti, prosperity,
ale i časy úpadku, smútku a

zániku.
Tak tomu bolo aj na tunajších

banských poliach. Po niekdajšej
sláve, keď na ne prichádzal jedno-
duchý, statočnosťou naplnený
človek, keď sa ozýval škripot
ťažných veží, šramot triediča,
cvengot po koľajniciach idúcich
vozíkov prerušovaný hlasnou
vravou baníkov zostalo ticho.

Všetko nenávratne odišlo. Svoje
urobil aj čas. A čo zostalo podľahlo
skaze.

Bezohľadnosť a nezodpoved-
nosť človeka si zobrala zničujúcu
daň v podobe devastácie prostre-
dia. Jej obrazom sú väčšie či
menšie prepadliská, zárastom
pokryté zruinované šachty,
zničený vchod do štôlne Johan.

Mgr. G. Turčan

Deti z MŠ na Štúrovej ulici
vyjadrili lásku, poďakovanie za
starostlivosť 10. mája o 15.00 h na
spoločnom stretnutí s mamičkami
a babičkami v priestoroch mater-
skej školy. Srdiečko vďaky
vyjadrili kresbou svojich rodičov,
tancom, hovoreným slovom a
spevom.

Prítomných hostí pozdravila

príhovorom riaditeľka MŠ L.
Bajaníková, básňami od M. Rúfusa
učiteľky I. Homolová a A. Švecová.
Svojím spevom spríjemnila stret-
nutie absolventka našej MŠ A.
Mrázová. Nielen deti vyjadrili
vďaku, ale aj mamičky a babičky
poďakovali za príjemné popolud-
nie.

-MŠ-

Pohotovosť lekární
V dňoch 1. 6. – 5. 6. TULIP,

Hviezdoslavova 62 A (v pracovné
dni od 18. do 21. h, so.: od 12. do
20, ne.: od 8. do 20. h).

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

� Partia baníkov: vpravo kľačiaci Jozef Vida, za ním stojaci Štefan
Horvát – zahynuli pri banskom nešťastí 14. 5. 1942 (foto z r. 1940).

Základná umelecká škola pod vedením Gejzu Hlavatého nadvia-
zala v posledných rokoch spoluprácu s umeleckými školami v
Čechách a Poľsku. V Českej republike je to ZUŠ Hulín a v Poľsku
Štátna hudobná škola Marcina Karmińskiego v meste Sierpc.

Partnerské školy 25. – 26. 5. hosťovali v našom meste. Stretnu-
tie začalo prijatím u primátora, potom pokračovalo koncertom v
MsKS. Viac informácií v budúcom čísle.

Ku Dňu matiek si občianske
združenie Chyzerovce vo vyzdo-
benom kultúrnom dome pripra-
vilo bohatý program pre všetky
matky v mestskej časti Chyze-
rovce. Taktiež ponúkli výstavu
tradičných výrobkov v podobe
kukuričného šúpolia.

Príhovor predniesol primátor

mesta Ing. Peter Lednár, CSc.,
spolu s poslancom mestskej časti
Jozefom Tonkovičom, ktorí
všetkých srdečne privítali. Po nich
sa na pódium presunuli detské
súbory Lupienok a Street LUP.
Detské tance a spev vystriedala
tradičným folklórom Chyzerov-
čanka. Postupne sa pred obecen-
stvom obmieňal spev a tanec tých
najmenších s básňami pre matky,
odmenení boli potleskom.

M. Madola

Pocta matkám
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Aj v našom meste žijú misijné
sestry kongregácie služobníc
Ducha svätého. Spoločnosť misij-
ných sestier bola založená 8. 12.
1889 blahoslaveným Arnoldom
Janssenom. Myšlienku založiť
spoločnosť misijných sestier mu
ako prvý predložil misijný biskup
Comboni, ktorý ho navštívil v r.
1877 a priniesol mu správy o
blahodarnej práci sestier. Preto
radil, aby aj v Nemecku bola
založená misijná spoločnosť.
Lektorovi Janssenovi sa táto
myšlienka zapáčila, no nemohol ju
hneď realizovať, lebo mal veľa
práce s výchovou misionárov.

Avšak, keď zverejnil svoju
myšlienku v časopise Posol
Božského Srdca, začalo sa hlásiť
mnoho mladých dievčat, ktoré
mali túžbu ísť do misií. Medzi
prvými uchádzačkami boli Helena
Stollenwerková (neskôr matka
Mária) a Hendrina Stennmansová
(neskôr matka Jozefa), ktoré sa
stali spoluzakladateľkami Spoloč-
nosti misijných sestier. Heslom

Misijných sestier služobníc Ducha
svätého je: „Nech žije svätý trojje-
diný Boh v našich srdciach a
srdciach všetkých ľudí“.

Už v r. 1895 boli vyslané prvé
sestry do Argentíny, ďalšie do
Afriky, Novej Guiney. Dnes
pôsobia na všetkých 5 kontinen-
toch ako ošetrovateľky, učiteľky,
záhradníčky, kuchárky a tiež
pracujú ako katechétky. Pôsobia v
najchudobnejších štvrtiach, aby
tam s tými najúbohejšími zdieľali
ich starosti a pomáhali im a svojím
životom svedčili o Božej láske k
nim.

Na Slovensko prišli prvé misijné
sestry 22. júla 1931 do Spišského
Štiavnika. V r. 1939 prevzali
činnosť v nápravno-výchovnom
ústave pre dievčatá v Bytčici pri
Žiline. Prevzali sirotinec v
Mokradi na Orave, v r. 1943 štátnu
nemocnicu v Kežmarku. V roku
1946 kúpili dom s pozemkom v
Ivanke pri Nitre, do ktorého
prešlo vedenie kongregácie. V r.
1950 začali sestry vyvážať do

tovární v severných Čechách. Na
jeseň v r. 1969 sa im podarilo
kúpiť dom v Zlatých Moravciach,
kde mohli pokračovať v šití a
vyšívaní paramentov.

Počas normalizácie prišla na
Mestský úrad v Zlatých Morav-
ciach žiadosť, aby mesto súhlasilo
s vyvezením sestier do Bajču.
Pamätám sa na to, ako túto
žiadosť nám členom mestskej
rady a poslancom predložil
vtedajší predseda MsNV František
Malý. Vtedajší členovia mestskej
rady ani poslanci mesta sme s tým
nesúhlasili, zdôvodnili sme to, že
v Zlatých Moravciach nikomu
neprekážajú, s týmto návrhom sa
stotožnil aj predseda MsNV.
Sestry ostali tu a dokonca sme im
povolili prístavbu v kláštore.
Misijné sestry tu v Zlatých Morav-
ciach pôsobia dodnes, aj keď
väčšina najmä starých sestier žije
už dnes v kláštore Ivanke pri
Nitre. Sestru Blaženu, ktorá je tiež
v Ivanke pri Nitre väčšina nás
Moravčanov pozná, lebo dlhé roky

bola kostolníčkou v našom
farskom kostole.

Pri príležitosti 60. výročia
zásahu štátnej moci na likvidáciu
rehoľných domov a kláštorov v
Československu sa konalo dňa 21.
5. 2011 spomienkové stretnutie
sestier služobníc Ducha svätého v
provinciálnom dome Ivanke pri
Nitre. Podujatie sa začalo sv.
omšou, ktorú celebroval emeritný
biskup Mons. Dominik Tóth a
predseda konfederácie politic-
kých väzňov na Slovensku Don
Anton Srholec. Po sv. omši
rehoľné sestry spomínali na
násilné vyvlečenie z kláštora.
Mottom tohto stretnutia bolo:
„Lebo nič nie je skryté, čo by sa
nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by
sa nemalo dostať na verejnosť“.
My, Zlatomoravčania, sme radi, že
tu žijú medzi nami služobnice
Ducha svätého a pomáhajú
chorým a starým našim spoluob-
čanom, ktorí sú odkázaní na
pomoc druhých.

Marián Tomajko

8
Pohľad na historický vývoj Slovanov – Slovákov v Európe

Spomienka na 60.  výročie zásahu štátnej  moci

Športovci: Alojz Sokol
(Szokoly) (1871 - 1932) rodák z
Hronca, na olympiáde v Aténach
roku 1896 (reprezentoval
Uhorsko) získal 3. miesto v behu
na 100 m, časom 12,6 sekúnd a v
trojskoku skončil štvrtý, výkonom
12,30 m. Bol držiteľom 13 rekor-
dov Uhorska a Česka, ale aj majster
týchto krajín v behu na 100 yardov.
Najúspešnejším plavcom na
olympiádach v Uhorsku bol Zoltán
Halmai zo Záhoria - získal osem
medailí.

Jeden z najslávnejších hokejistov
NHL - Stan Mikita (jeho pôvodné
priezvisko Stanislav Gvoth zo
Sokolča) z Liptova, ktorého ako
prvého Slováka uviedli do Siene
slávy, ale aj ďalší hokejisti, Matej
Bukna - Mike Buckna (1913 -
1996), syn oravského robotníka z
Podbielu narodeného v meste Trail
britskej Kolumbii v Kanade, kde
otec pracoval ako robotník vo
firme Cominco a financoval synovu
hokejovú kariéru. Matej vyrastal v
meste zamorenom kysličníkom
uhličitým, ktorý unikal z továrne
na spracovanie rúd. Taviči založili
hokejový klub „Trail Smoke

Eateres“ - hltači dymu a Matej
hrával za tieto oranžové dresy.
Tento klub sa postupne stal najlep-
ším v Kanade a reprezentoval
Kanadu na medzinárodných
podujatiach - majstrovstvá sveta a
zimné olympijské hry.

V klube pôsobil v sezóne 1931 -
1933 a ako kapitán v rokoch 1940,
1941 a 1949. Oženil sa s Češkou
Lolou Frolíkovou, čs. reprezentant-
kou v tenise. Po 2. svetovej vojne
pricestoval aj s rodinou do Česko-
slovenska a začal trénovať i hrať za
hokejové družstvo LTC Praha.
Súčasne bol aj trénerom čs. hokejo-
vého mužstva, ktoré získalo titul
majstra sveta v Prahe v roku 1947.
V roku 1948 na ZOH vo Švajčiarsku
obsadilo československé družstvo
2. miesto a získalo strieborné
medaily. Buckna sa stal hlavnou
postavou trénerských kurzov v
Prahe a Brne. Po februári 1948 sa
vrátil aj s rodinou do Kanady, kde
trénoval i hral hokej, neskoršie si
kúpil Hotel Montana a podnikal.

Získal mnoho ocenení: Českoslo-
venská hokejová federácia v roku
1978 ho vyhlásila za „Otca česko-
slovenského hokeja“. V roku 1989

bol uvedený do Siene slávy za
celoživotný prínos „Britsch Colum-
bia Spors Hall of Fame“. V roku
2004 bol uvedený do Siene slávy II.
HF v Prahe pri príležitosti MS v ĽH.
Švédska hokejová federácia ho
vyhlásila ako muža, ktorý dosiahol
najväčší úspech v európskom
ľadovom hokeji.

Peter Bačkor, Ladislav Troják,
bratia Šťastní - Marián, Peter,
Anton, Zdeno Chára, Miroslav
Šatan, Pavol Demitra, Marián
Hossa, Marián Gáborík, Jaroslav
Halák, Peter Bondra, Žigmund
Pálffy, Ľubomír Višňovský, Jozef
Stümpel, Tomáš Kopecký, Peter
Budaj, Vlado Dzurila, Michal
Handzuš, Richard Zedník, tréner
Július Šupler atď.

Plavkyňa Martina Moravcová
študovala na univerzite v Dallase
(master v aplikovanej ekonómii),
stala sa majsterkou sveta, olympij-
skou medailistkou, ľahký atlét -
majster Európy a víťaz Kontinen-
tálneho pohára v hode kladivom z
Trnavy Libor Charfreitag, Eva
Zayak (Zajacová), majsterka sveta
v krasokorčuľovaní v roku 1983;
Dr. Pavol Valovič, 28-ročný vodný

pólista, začínal v Slávii UK v Brati-
slave a v roku 2003 odišiel študo-
vať do USA na USC University of
Southern California, kde študoval
medzinárodné vzťahy a hrával
vodné pólo za univerzitu. Po troch
rokoch dostal ponuku na tej istej
univerzite ako asistent trénera
žien a v rokoch 2008, 2009 sa stali
majstrami Ameriky a tým sa dostal
i do Bieleho domu k prezidentovi
Obamovi, ktorý sa ho spýtal odkiaľ
je, ako sa mu darí a aký šport
hráva.

V najpopulárnejšom športe na
svete - futbale to boli a sú Ferdi-
nand Daučík, Jozef Luknár,
Štefan Čambal, Martin Uher, Ajo
Bulla, Ladislav Kubala, Ján
Popluhár, Jozef Bomba, Viliam
Schrojf, Jozef Adamec, Jozef
Vengloš, Ján Kocian, Martin
Škrtel, Marek Hamšík, Róbert
Vittek, Miroslav Karhan, Juraj
Kucka, rozhodcovia Karol Galba,
Ľuboš Micheľ a ďalší napr. hádza-
nár Richard Stochl, basketbalová
trénerka Natália Hejková.

PaedDr. Pius Biely
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S r d i e č k a  p r e  v š e t k ý c h Primátor Cup

Materská škola na Kalinčiakovej
ulici v spolupráci s rodičovským
združením pripravila už tradične
galaprogram detí pod názvom
Srdiečka pre všetkých. V MsKS sa
18. mája predstavili deti 7 tried vo
veku 2 až 6 rokov. Svojím rečníc-
kym umením uvádzal všetkých
prítomných do deja Bc. Peter
Kereš.

Tohtoročný program s príznač-
ným názvom Srdiečka pre
všetkých sa niesol v duchu tanca,

spevu, farebných kostýmov a
recitácii našich najmenších.

Deti sa na svoje vystúpenie
pripravovali niekoľko mesiacov,
no nielen deti. Pozornosť a
uznanie si zaslúži celý 27-členný
kolektív pedagogických i nepeda-
gogických pracovníkov riadený
Evou Kutišovou, pretože organi-
zovanie takéhoto programu je
dosť náročné, či už na prípravu
(šitie) kostýmov, výrobu scény,
prevoz detí autobusom na nácvik

a mnoho ďalších opatrení, ktoré
sú dôležité k hladkému priebehu
galaprogramu. Výkony detí
potvrdili, že za rok sa toho mnoho
naučili.

V hľadisku sedeli aj hostia
viceprimátor, vedúci oddelení z
MsÚ, zástupcovia rady školy,
poslanci MsZ a sponzori. Záver
galaprogramu patril poďakovaniu
všetkým, ktorí sa podieľali na jeho
zdarnom priebehu.

A. Mondočková

Nadstavbové a externé štúdium na SOŠ
Ak je vašou prioritou uplatniť sa

v zamestnaní, mať stabilné
pracovné zázemie a adekvátne
platové ohodnotenie, potom
vzdelávanie sa je nevyhnutnou
súčasťou vášho života.

SOŠ, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce,
ktorá má dlhoročnú tradíciu,
disponuje kvalitnými pedagógmi a
modernou didaktickou technikou.
Takúto možnosť ponúka v
nadstavbovom dennom a exter-

nom štúdiu v školskom roku
2011/2012 v nasledovných
odboroch:

2675 4 03 elektrotechnika -
elektronické zariadenia (nadstav-
bové denné a externé št.), 3347 4
drevárska a nábytkárska výroba
(externé št.), 3757 4 01 dopravná
prevádzka so zameraním na
cestnú a mestskú dopravu
(nadstavbové denné a externé št.),
3659 4 stavebníctvo (nadstavbové

denné a externé št.), 4511 4
záhradníctvo (externé št.) , 4512 4
poľnohospodárstvo (externé št.)

Prihlášky je možné podať v 2.
kole do 25. augusta 2011.

Potrebné informácie vám
zodpovieme na telefónnom čísle
037/6423401 alebo
037/6322364. Veríme, že
prostredníctvom nás nájdete
svoje uplatnenie v živote.

Ing. Ivana Vaškovičová

Tenisový klub TK HANAKA mal
14. - 16. mája opäť možnosť
usporiadať letné regionálne
majstrovstvá dorastencov a
dorasteniek. Prvýkrát sa však
konali pod záštitou primátora
nášho mesta Petra Lednára.
Primátor Cup priniesol pekné
športové výkony, zaujímavé
zápasy a prirodzene nových
majstrov regiónu.

Z celkového počtu 32 dievčat aj
chlapcov mal zlatomoravecký
klub pomerne bohaté zastúpenie.
Dve domáce hráčky – Aneta
Hudáková a Martina Vlárska -
hrali kvalifikáciu. Najbližšie k
postupu do hlavnej súťaže mala
Martina Vlárska. So súperkou
odohrala vyrovnaný trojsetový
zápas, no po tesnej prehre sa
musela s turnajom rozlúčiť. Aneta
Hudáková mala „hrateľnú“
súperku, nedokázala sa však v
zápase presadiť.

V hlavnej súťaži sa z dievčat
predstavila Dominika Hadnaďová,
Natália Blahová a Hana Palušková.
Dominike aj Natálii sa podarilo
prebojovať do osemfinále.
Dominika podľahla súperke z
Trnavy, Silvii Krištofovičovej.
Natália zápas skrečovala pre
bolesti ľavej ruky (zapálená
šľacha). Tie jej znemožnili naplno
hrať bekhend. Šikovná Adriana
Kršková zo Senice ukázala v
zápase proti Natálii kvalitnú hru
na svoj vek (ročník 97) a v zápase
vyhrávala. Najlepšie sa darilo
Hane Paluškovej. Zastavila ju až
neskoršia finalistka Silvia Martin-
ková vo štvrťfinále, keď po tuhom
boji porazila reprezentantku
domáceho klubu (6:4, 7:5). Vo
štvorhre predviedla po boku
Natálie Karaffovej z Nitry
presvedčivý výkon. Podarilo sa im
bez väčších ťažkostí prebojovať
až do finále. Posledný zápas im
však „ušiel o vlások“, keď ho
prehrali 5:7. Víťazstvo v súťaži
jednotlivcov si odniesla Sarah
Mária Juráková z Trnavy.

Dorastencov reprezentoval
Dávid Rajnoha, Adam Noga a
Roman Jakubovič. Dávid neprešiel
cez kvalifikáciu. Adama a Romana
čakal hneď v prvom kole ťažký los
a na súpera nestačili. Celkovým
víťazom turnaja sa stal Ivan
Štarke hrajúci za Levice.

A. Blahová

Žiaci Základnej školy na Mojmí-
rovej ulici pripravili 19. mája v
MsKS slávnostnú akadémiu pod
názvom Deti rodičom. Všetci, ktorí
prišli neobanovali. Žiaci tejto
školy nacvičili a sami aj odprezen-
tovali kultúrny program, kde sa
striedalo hovorové slovo so
spevom a tancom. Program bol
plný presvedčivých výkonov.

Publikum tvorili žiaci, učitelia,
zamestnanci a prednosta MsÚ a
samozrejme nesmeli chýbať
rodičia.

Programom sprevádzali devia-
taci Jana Ružičková, Simona
Šrottová a Marek Podhányi.
Celkovo vystúpilo do 150 účinku-
júcich. Zásluhu na zdarnom
programe má celý pedagogický i

nepedagogický zbor pod vedením
riaditeľky Mgr. Dagmar Chrenko-
vej. „Ak by sme chceli zvlášť
niektoré mená spomenúť a
poďakovať, tak určite Mgr. V.
Strieškovú za réžiu programu,
Mgr. D. Zvalovú za výzdobu,
PaedDr. V. Trungelovú za zabez-
pečenie premietania na diaprojek-
tore a veľké poďakovanie patrí Bc.
P. Kerešovi so spolupracovníkmi
MsKS,“ hovorí riaditeľka školy.

-r-

D e t i  r o d i č o m
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Chyzerovecká cesta je
konečne odľahčená od
veľkých nákladných áut a
obyvatelia tejto mestskej
časti sú znovu o niečo
spokojnejší. Tento
problém trápil Chyze-
rovce už celé roky.

S rekonštrukciou cesty
I/65 na úseku pred
Zlatými Moravcami,
smerom od Nitry (na
novovybudovanej križo-
vatke), pribudla po
pravej strane dopravná
značka „Zákaz vjazdu a
odbočenia pre motorové
vozidlá nad 3,5 t“.

Až teraz sa problém
definitívne vyriešil a

zároveň sa tým splnilo
jedno z predsavzatí, ktoré
si Ing. Peter Lednár, CSc.,
pred voľbami stanovil.

„Dôležité je, že nám už
Chyzerovcami nebude
prechádzať tisíce kamió-
nov, ktoré ničia cesty,
znečisťujú ovzdušie a
prispievajú k vyššej
štatistike dopravných
nehôd,“ - zaujal stano-
visko primátor.

-lr-

Obmedzenie dopravnej
premávky cez Chyzerovce

Prázdniny sú pred dverami!!!
Milí rodičia!!!

Za pár dní začnú letné práz-
dniny. Ponúkame Vám pre Vašich
chlapcov, ale aj dievčence prežiť
príjemných 14 dní na LETNOM
MEDZINÁRODNOM STRETNUTÍ
MLADÝCH MODELÁROV.

Miesto konania: Letisko
Aeroklubu NITRA Janíkovce

Termín: 12. – 25. 8. 2011
Stretnutia sa môžu zúčastniť

chlapci a dievčence, ktorých

zaujíma letecké, raketové, plasti-
kové, automobilové prípadne
lodné modelárstvo. Radi priví-
tame i úplných začiatočníkov.
Bližšie informácie: č. telefónu
0944 401 570, e-mail:
halamka63@gmail.com. Fotogra-
fie z predchádzajúcich ročníkov si
máte možnosť pozrieť na:
w w w . r a k e t -
centrum.webzdarma.cz

Tešíme sa na spoločne prežité
letné dni s Vašimi deťmi!!!

11/044/2011/PČ, 11/031/2011/DZ

P r e d a j ,  k ú p a
� Predám 3-izbový byt v ZM,
Duklianska ulica, 4/4 p., 64 m2,
balkón, kompletná rekonštrukcia,
cena 50 000 eur.

Kontakt: 0905 701 543
11/048/2011/PČ, 11/041/2011/DZ

� Prevádzame izolatérske a pokrý-
vačské práce, rekonštrukcie starých
striech, zamazávanie hrebenáčov.

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

11/043/2011/PČ, 11/043/2011/DZ

� Kúpim zachovalý dievčenský
bicykel s menšími kolesami.

Kontakt: 0904 247 255, 0949
179 876

11/045/2011/PČ, 11/032/2011/DZ

� Predám rodinný dom štvorec
4-izby + príslušenstvo. Záhrada a
garáž 1400 m2 v Žitavanoch. Cena
dohodou.

Kontakt: 0904 058 829

11/046/2011/ PČ, 11/033/2011/DZ

Európske solárne dni
V dňoch 2. – 15. 5. sa na Sloven-

sku po prvýkrát konali „Európske
solárne dni“. SOŠ technická, Ul. 1.
mája 22, Zlaté Moravce sa
podujala tieto dni organizovať.
Solárne dni boli určené laickej
verejnosti, ale hlavne žiakom a
pedagógom druhého stupňa ZŠ. V
Zlatých Moravciach sa solárnych
dní zúčastnili všetky základné
školy mesta a Spojená ZŠ v počte
žiakov takmer 400.

Žiaci počas prezentácie solár-
nych dní navštívili interaktívnu
prednášku o solárnej energii a jej
využívaní ako obnoviteľného
zdroja energie. Prednášku viedol
a svoj projekt kvalifikovane
prezentoval žiak Alex Molnár. V
rámci prezentácie sa žiaci obozná-
mili s premenou slnečnej energie
na elektrickú (fotovoltaika) na
výrobkoch: Solárna fontána,

solárna vetrovka, solárna vŕtačka,
solárne nabíjačky mobilných
telefónov (MP3 prehrávačov,
GPS...), solárny cvrček.

Ďalej sa oboznámili s premenou
slnečnej energie na tepelnú pri
výrobku solárna parabola.
Prítomní pedagógovia hodnotili
prezentáciu ako vhodnú formu
vzdelávania sa v rámci predmetov
informatika a fyzika; žiaci si mohli
vyskúšať a prezrieť jednotlivé
fyzikálne javy v praxi.

Pre účastníkov solárnych dní
boli pripravené prezentačné
materiály: letáky, perá, balóny.
Ďakujeme školám za prejavený
záujem a účasť na tomto podujatí
a tešíme sa na „Solárne dni“ v roku
2012.

PaedDr. Dušan Husár
riaditeľ SOŠt a koordinátor

Solárnych dní

� Prezentácia solárnej techniky.

TŠ Piruett ponúka deťom vo
veku 6 – 15 rokov tanečný
letný tábor od 6. do 13. 8. na
Kunovskú priehradu – Senica.
Cena poukazu je 130 €. V cene
je zahrnuté ubytovanie hotelo-

vého typu, stravovanie 5-krát
denne vrátane pitného režimu,
doprava autobusom, zdravot-
nícka starostlivosť a zaujímavý

celodenný program s výukou
rôznych tanečných štýlov. 

Prihlášky a informácie:
0905 980 344

Soňa Balážová, rod. Kuklová

Tanečný tábor
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PP rr oo gg rr aa mm   KK ii nn aa   TT ee kk oo vv
1. 6. Rodinka, ČR

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

St.: 19.00, vstupné 2,30 €, MP
3. – 6. 6. Skús ma rozosmiať, USA

A. Sandler (Dany) a J. Aniston si
tentoraz vychutnali túto úžasnú
komédiu, ktorá naozaj nemá
chybu. Dany nebol nikdy ženatý,
ale napriek tomu nosil prsteň, aby
mohol získavať ženy. Keď však
stretol ženu svojich snov, dostal sa
do problémov a preto zinscenoval
falošný rozvod. Zábavné, možno
neuveriteľné, ale v dnešnej dobe
to už tak chodí. Podvodníkom
patrí svet!
Pi.: 19.00, so.: 19.00, ne.: 18.00,
vstupné 2,30 €, po.:  18.00, zľ. 2 €, MN
do 12 r.
7. - 8. 6. Rituál, USA

Tento nadprirodzený thriller
hovorí o tom, že diabol môže
zasiahnúť aj na najsvätejšom
mieste na Zemi. V hlavnej úlohe
tohto filmu inšpirovaného skutoč-
nými udalosťami sa vám predstaví
nestarnúci A. Hopkins.

Ut.: 19.00, st.: 18.00, vstupné
2,00 €, MN do 15 r.

10. – 12. 6. Kráľova reč
Tento film je inšpirovaný

skutočným príbehom kráľa Juraja
VI. Aj panovník obrovského
impéria môže čeliť bežným
ľudským problémom. Dojímavý
pohľad za múry zdanlivo chladnej
britskej aristokracie.

Pi.: 19.00, so.: 19.00, ne.:19.00,
vstupné 2,30 €, MN do 12 r.
14. – 20. 6. Piráti Karibiku 4: V
neznámych vodách, USA

Necelé štyri týždne po celoslo-
venskej premiére sa dostáva tento
filmový hit senzačne aj do nášho
kina. J. Depp a jeho partia vás opäť
potešia a či to bude naozaj už
naposledy, nevedia ani samotní
herci. Piráti sa asi nikdy neskončia
a možno každý druhý rok budú
natáčať niečo nové. Je tu film, na
ktorý chodí stále veľa divákov a to
je určite dobre. Karibik vás nikdy
nesklame a preto si príďte pozrieť
ďalšie jeho pokračovanie.
Výnimočne ho budeme premietať
až sedem dní.

Ut.: 18.00, st.: 19.00, št.: 17.00,
pi.: 19.00, so.: 19.00, ne.: 18.00,
vstupné 2,50 €, po.: 17.00 zľ. 2 €,
MN do 12 r.

program kina na
www.kinotekov.eu

www.jatt.szm.sk

14. 4. Chanel Rafaelová, Nitra
14. 4. Eliška Vozárová, Topoľčany
16. 4. Timea Malá, Nitra

27. 4. Melissa Páleníková,
B. Štiavnica

28. 4. Katrin Suchá, Nitra

9. 5. Michal Brédik, 1946, Tajná
10. 5. Slavka Atanasova Nikolova, 

1920, Čaradice
13. 5. Koloman Rajnoha, 1949,

Zl. Moravce

13. 5. Jozef Ďuriač, 1926,
J. Kostoľany

14. 5. Helena Martincová, 1924,
Zl. Moravce

17. 5. Štefan Šujan, 1939, Žitavany

28. 5. František Jurík, Zl. Moravce, 80 r.
28. 5. Blažena Maňúchová, Zl. Moravce, 80 r.
30. 5. Katarína Bónová, Zl. Moravce, 96 r.
1. 6. Elena Koniarová, Zl. Moravce, 80 r.
3. 6. Ondrej Pavlenda, Zl. Moravce, 80 r.

Povedali si áno
7. 5. Marián Malý a Zuzana Ivanová, Zl. Moravce
14. 5. Ivan Chlup, T. Mlyňany a Zuzana Havranová Zl. Moravce
14. 5. Roman Petrovič, Zl. Moravce a Veronika Elgyüttová, Jelenec

B l a h o ž e l a n i e

Dňa 28. mája 2011 oslávila
svoje krásne životné jubileum –
80 rokov – naša drahá mamička a
starká

Blaženka Maňúchová
zo Zlatých Moraviec.

Za dlhoročnú starostlivosť a
šťastné chvíle v rodinnom kruhu
jej s láskou ďakujú, do ďalšieho
života Božie požehnanie a pevné
zdravie úprimne prajú

Dcéry, zaťovia a vnúčatá
11/047/2011/PČ, 11/034/2011/DZ

Skúška sirén
Podľa ustanovenia § 3a ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civil-

nej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, v súlade so
znením § 5 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na
zabezpečenie podmienok informačného systému CO dňa 10. júna o
12.00 h vykonajú prostredníctvom rádiového ovládania Slovenské
elektrárne, a.s., OZ Atómové elektrárne Mochovce, hlasitú skúšku
prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva dvojminúto-
vým stálym tónom sirén.

MO v orientačnom behu
CVČ Zlaté Moravce zorganizo-

valo 28 .4. z poverenia KŠÚ Nitra
Majstrovstvá okresu v orientač-
nom behu žiakov a žiačok základ-
ných a stredných škôl. Podujatie
sa uskutočnilo v Parku mládeže v
Zlatých Moravciach za účasti 74
pretekárov.

Kategória jednotlivci
Dievčatá SŠ: 1. Chrappová

Martina, SOŠOaS ZM A, 2. Šálková
Simona, SOŠOaS ZM A, 3.
Mikušová Michaela, SOŠOaS ZM B

Chlapci SŠ: 1. Zrasták Peter,
SOŠ SNP A, 2. Šutka Jozef, SOŠ SNP
A, 3. Mravík Adam, SOŠ SNP A

Dievčatá ZŠ: 1. Zrastáková
Veronika, ZŠ Topoľčianky A, 2.
Trubáčiková Eva, ZŠ Sľažany A, 3.
Rybárová Katarína, ZŠ Topoľ-
čianky A

Chlapci ZŠ: 1. Šimovič Mário, ZŠ
Robotnícka A, 2. Molnár Andrej,
ZŠ Žitavany A, 3. Kordoš Daniel, ZŠ
Topoľčianky A

Kategória družstvá
Dievčatá SŠ: 1. SOŠ obchodu a

služieb „A“ZM, 2. SOŠ obchodu a
služieb „B“ ZM

Chlapci SŠ: 1. SOŠ SNP „A“ ZM, 2.
SOŠOaS „B“ ZM, 3. SOŠOaS „A“ ZM

Dievčatá ZŠ: 1. ZŠ Žitavany „A“,
2. ZŠ Robotnícka ZM „A“, 3. ZŠ
Topoľčianky „A“

Chlapci ZŠ: 1. ZŠ Topoľčianky
„A“, 2. ZŠ Mojmírova ZM „A“, 3. ZŠ
Topoľčianky „B“

Družstvá a jednotlivci umies-
tnení na prvých dvoch miestach
postupujú na Majstrovstvá kraja.

Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ Spektrum

�Maxim Turbulenc 9. 6. o 19.00
MsKS, vstupné 13 €, predpre-
daj v MsKS a predajni Repro-
mix

�Mestské kultúrne stredisko
organizuje výstavu obrazov z
Puzzlí, uskutoční sa v galérii
MsKS.

M s K S  p o z ý v a
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CVČ Zlaté Moravce z poverenia
KŠÚ Nitra zorganizovalo 10. mája
školské Majstrovstvá okresu Zlaté
Moravce v atletike žiakov a žiačok
ZŠ a 8. ročných gymnázií na
štadióne Správy športových zaria-
dení za prítomnosti 149 účastní-
kov.

Dievčatá ZŠ – družstvá: 1.
Topoľčianky 86 bodov, 2. Sľažany
57 b., 3. Č. Hrádok 56 b., 4. RC ZM
(Zlaté Moravce) 35 b., 5. Robot-
nícka ZM 32 b., 6. J. Kostoľany 31
b., 7. Mojmírova ZM 23 b., 8.-9.
Pribinova, GJK ZM 22 b., 10.
Žitavany 13 b., 11. Beladice 10 b.,
12. Obyce 4 b. Chlapci ZŠ –
družstvá: 1. Č. Hrádok 70 b., 2.
Topoľčianky 69 b., 3. Robotnícka
ZM 49 b., 4. Žitavany 48 b., 5. GJK
ZM 32 b., 6. Obyce 31 b., 7. T.
Nemce 28 b., 8. Pribinova ZM 22
b., 9. Sľažany 21 b., 10. Mojmírova
ZM 20 b., 11.-12. Jedľové Kosto-
ľany, Beladice 5 b. Chlapci ZŠ -
jednotlivé disciplíny: Beh na 60
m: 1. A. Lukáč GJK ZM, 2. T.

Geleneky Č. Hrádok, 3. M. Boldiš Č.
Hrádok.

Beh na 300 m: 1. A. Lukáč GJK
ZM, 2. M. Meliška Robotnícka ZM,
3. M. Belica Topoľčianky. Beh na
1000 m: 1. A. Pánik Žitavany, 2. M.
Haspra Robotnícka ZM, 3. M.
Nipča Č. Hrádok.

Skok do diaľky: 1. F. Hritz
Pribinova ZM, 2. A. Barabáš
Žitavany, 3. L. Havala Obyce. Vrh
guľou: 1. M. Daniš Žitavany, 2. F.
Hritz Pribinova ZM, 3. D. Kováč
Topoľčianky. Hod kriketovou
loptičkou: 1. D. Kukučka Topoľ-
čianky, 2. O. Fašanok Robotnícka
ZM, 3. J. Holečka T. Nemce. Štafeta
4 x 60 m: 1. Č. Hrádok, 2. Topoľči-
anky, 3. T. Nemce. Dievčatá ZŠ -
jednotlivé disciplíny: Beh na 60
m.: 1. N. Nováková Topoľčianky,
2. I. Obertová Sľažany, 3. B.
Ránová Č. Hrádok, Beh na 300 m:
1. N. Nováková Topoľčianky, 2. V.
Zrastáková Topoľčianky, 3. K.
Krnáčová Pribinova ZM. Beh na
800 m.: 1. V. Zrastáková Topoľ-

čianky, 2. B. Kukučková J. Kosto-
ľany, 3. V. Kabátová Mojmírova
ZM. Skok do diaľky: 1. L. Laurin-
cová J. Kostoľany, 2. J. Van
Tranová RC ZM, 3. B. Ránová Č.
Hrádok. Vrh guľou: 1. R.
Tokárová Robotnícka ZM, 2. K.
Rybárová Topoľčianky, 3. D. Bieli-
ková Topoľčianky. Hod kriketo-
vou loptičkou: 1. K. Rybárová

Topoľčianky, 2. B. Infnerová RC
ZM, 3. R. Tokárová Robotnícka ZM.
Štafeta 4 x 60 m: 1. Topoľčianky,
2. Sľažany, 3. Č. Hrádok. Víťazné
družstvá a jednotlivci umiestnení
na prvých miestach v jednotlivých
disciplínach postúpili na
majstrovstvá kraja.

Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ Spektrum
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M O  v  a t l e t i k e

Požitavská futbalová akadémia ViOn – „U 10“
V predchádzajúcom čísle sme sa

venovali vekovej kategórii do 9
rokov. Ďalšie mužstvo, ktoré vám
predstavíme, je mužstvo hráčov
PFA ViOnu – „U 10“. Účinkujú v

súťaži 3., 4. a 5. ročníkov ZŠ
skupina C, ZsFZ. V tabuľke im
patrí štvrté miesto za 26 bodov s
bilanciou účinkovania 8 výhier, 2
remízy a 4 prehry s celkovým

skóre 46:43. Najbližšie sa stretnú
hráči proti tímu Lokomotíva
Trnava, ktorá sa nachádza
momentálne na 2. mieste s 39
bodmi.                                P. Kadlec

�Renáta Tokárová, Barbora Infnerová, Katarína Rybárová.

Reprezentanti
deťom

Projekt Slovenskí reprezen-
tanti deťom organizuje Únia
ligových klubov v spolupráci s
cestovnou kanceláriou Mars
Sport Travel a s podporou
slovenských futbalových
reprezentantov.

Hlavným cieľom projektu je
ponúknuť možnosť deťom,
fanúšikom, vidieť zápas
slovenskej reprezentácie
Slovensko – Andorra a 29-im z
nich umožniť vycestovať na
zápas Írsko – Slovensko,
pričom financovanie celého
projektu zabezpečuje ÚLK v
spolupráci s CK MST a s
podporou hráčov národného
tímu.

Cieľom projektu je aj
podpora predaja vstupeniek
na ligové zápasy (rodiny s
deťmi). Viac informácií na
www.fcvion.sk

P. Kadlec

�Horný rad zľava: E. Mihál, Š Bóna, F. Šoóky, M. Pavlov, L. Bielik, D. Jáger, E. Kramár, A. Škulová, tréner
D. Mankovecký.
Dolný rad: P. Gahír, M. Ilčík, V. Tešik, M. Strakoš, J. Palovčík, S. Šalamún, A. Béber.
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