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Potravinová pomoc

Poskytnutá bola aj ľuďom v
hmotnej núdzi v Zlatých Morav-
ciach.Od 21.  t.r. do skladu v areáli
MŠ na Slnečnej ulici prichádzali
stovky ľudí. V stredu dopoludnia
tu stálo v rade asi dvesto ľudí.
Rozdali 80 paliet, čo predstavuje
potraviny pre asi 2000 ľudí. Nešlo
len o početnejšie rodiny z rómskej
komunity, poberateľov v hmotnej
núdzi, ale aj o dôchodcov, ktorí
majú nízky dôchodok – do 305 €.

O rozdávaní potravín mesto
informovalo prostredníctvom
médií a informačných mestských

tabúľ. Na jedného sociálne
odkázaného občana pripadlo 20
kg múky a 20 kg cestovín. Prevza-
tie potravinovej pomoci museli
potvrdiť podpisom.

Distribúcia potravín prebiehala
bez väčších problémov.

Mesto Zlaté Moravce sa týmto
zaradilo medzi samosprávy, ktoré
sa aktívne zapájajú do európskeho
programu potravinovej pomoci
určenej osobám v hmotnej núdzi a
znevýhodneným občanom.

A. Mondočková

Primátor Ing. Peter Lednár,
CSc., ďakuje všetkým

zamestnancom mesta, mestských
podnikov, mestskej polícii,
firmám, aktivačným pracovní-
kom a všetkým občanom (mnohí
pracovali na vlastné náklady),

ktorí sa podieľali na hladkom
priebehu výdaja potravinovej
pomoci od 21.  septembra 2011.
Sú to: Juraj Varga, Marián Pacher,
Lukáš Blaško, dobrovoľníci –
Erika Babocká, poslankyňa MsZ,
Marián Bošiak.

Potravinová pomoc je poskytovaná z Európskeho
poľnohospodárskeho a záručného fondu. Organizuje ju
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v
spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska. Spočíva v
distribúcii základných potravín ľuďom v núdzi zdarma.

Dnes v čísle
� Zmena vo vedení mestskej

nemocnice, str. 2
� Na slovíčko, pán primátor, str. 3
� Z priebehu Mestského zastupi-

teľstva, str. 4
� Mestská polícia oslavuje 20

rokov, str. 5
� Životnosť skládky TKO sa

skracuje, str. 6
� Veľkoobjemové kontajnery od

3. októbra, str. 6

MsKS pozýva
13. 10. o 18.00 – MADUAR,

Anthology recital. Maduar,
slovenská skupina, naštartovala v
1. polovice 90. rokov na Sloven-
sku dancefloorovú vlnu. Single:

Hafanana, Do it, Mystic party, One
way ticket, I feel good.

Vstupné 8 €, predpredaj
vstupeniek v MsKS a predajni
Repromix.
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OTVORENIE

HYPERMARKETU
TESCO

Zmena vo vedení nemocnice

Tento hypermarket ponúkne
široký sortiment potravinového aj
nepotravinového tovaru na
predajnej ploche 3000 m², čím sa
zintenzívni konkurencia predaja v
meste. Tento stav by sa mal
odzrkadliť hlavne v nižších cenách
výrobkov.

V nájomnej zóne je priestor pre
malých podnikateľov s doplnko-
vými službami ako napríklad
lekáreň, kaviareň, kvetinárstvo,
trafika, stávková kancelária a pod.

Prostredníctvom finančného
daru spoločnosť TESCO podpo-
ruje aj miestne komunity
(vybraná organizácia + Materská
škôlka v regióne), pretože korpo-
rátnou stratégiou firmy je podpo-
rovať najslabšie skupiny
spoločnosti. Ako je už zvykom, aj
pri príležitosti otvorenia hyper-
marketu TESCO v Zlatých Morav-
ciach sa  takýto finančný dar bude
odovzdávať vybranému partne-
rovi.

Tescu v neposlednom rade
záleží na tom, aby mali občania
zabezpečené všetko pre pohodlný
nákup a preto  ponúka niekoľko
výhod ako je bezplatné parkova-

nie, dobrá lokalita, otváracie
hodiny od 6°°hod. do 22°°hod.,
štyri samoobslužné pokladne,
bezplatné tašky a ďalšie služby,
ktoré nemalou mierou prispejú ku
skvalitneniu nákupov v tomto
obchodnom centre.

„Spolupráca s novým vedením
mesta je výborná a všetky
problémy sa riešia vecne, tak aby
boli obyvatelia Zlatých Moraviec
spokojní. Cítime, že vedenie mesta
má záujem vytvoriť prichádzajú-
cim investorom optimálne pod-
mienky pre vznik nových
pracovných príležitostí.“ - vyjadril
sa za Tesco Peter Sklenář,
Property Communications
Manager (zodpovedný za komuni-
káciu s verejnosťou).

Čo sa týka realizácie kruhovej
križovatky pri nákupnom centre
Tekov, sa vedenie spoločnosti
vyjadrilo, že konečná podoba
projektu je v štádiu riešenia, a že
jej finálna podoba bude optimálna
ku spokojnosti všetkých, v
nadväznosti na uzavretú dohodu s
Mestom.

lr

Na podnet odstúpenia MUDr.
Niny Horniakovej z vedúceho
postu poverenej riaditeľky
Mestskej nemocnice prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc., sa 12.
septembra 2011 stal jej novým
nástupcom Michal Grujbar.

Michal Grujbár je energický
človek s dostatkom manažérskych
skúseností. Skúseností s analý-
zami chodu podniku, s optimalizá-
ciou obchodných vzťahov a
činností, s riadením ľudských

zdrojov ako aj s vedením podni-
kov a firiem, hlavne v ich ozdravo-
vaní a transformovaní spoločností
nielen v súkromnom, ale aj vo
verejnom sektore.

Počas posledných troch rokov
pracoval pre nadnárodnú konzul-
tačnú spoločnosť pôsobiacu v
obchodnej a investičnej spolu-
práci medzi Juhoafrickou republi-
kou a Európskou úniou.

Do roku 2008 pracoval v
niekoľkých spoločnostiach, v
ktorých zastával funkciu riaditeľa
v rôznych sférach:

v r. 2007 – 2008 – obchodný
riaditeľ finančnej spoločnosti

v r. 2006 – 2007 – krajský riadi-
teľ obchodnej spoločnosti
pôsobiacej v stavebníctve

v r. 2004 – 2005 – manager
customer operations pre firmu, v
ktorej riadil tím pracovníkov
technickej podpory pre zákazní-
kov krajín západnej a centrálnej
podpory

v r. 2001 – 2003 – technický
riaditeľ podniku, podieľal sa na
projekte transformácie štátneho
podniku na súkromnú spoločnosť

v r. 2000 – 2003 – technický
riaditeľ spoločnosti, riadenie IT
oddelenia

Do roku 2000 získal mnoho

iných poznatkov v oblastiach
komunikácie s obchodnými
partnermi a klientmi, v správe
majetku spoločnosti ako aj v
oblasti ekonomiky a účtovníctva.

Michal Grujbár je bezpro-
stredný, komunikatívny, veľmi
dobre ovláda nemecký, anglický
jazyk a čiastočne sa dohovorí aj
francúzsky.

Momentálne študuje externe na
oregonskej univerzite riadenie
ľudských zdrojov a obchodných

procesov.
Vzhľadom k svojim osobným

životným skúsenostiam upred-
nostňuje neformálne vzťahy.

„Základ úspechu podniku
spočíva vo vytvorení dobrého
tímu ľudí, ktorí pracujú na
napĺňaní spoločných cieľov.
Mojím zámerom je vybudovanie
modernej regionálnej nemocnice,
ktorá poskytne kvalitnú a
dostupnú zdravotnú starostlivosť
pre obyvateľov širšieho okolia,“
hovorí Grujbár a dodáva, že
najcennejším majetkom spoloč-
nosti sú ľudia.

Prvotnou snahou nového pána
riaditeľa je nadviazať na dnes už
úspešne zavedený systém riade-
nia doterajšieho vedenia nemoc-
nice, a svojím manažérskym
prístupom postupne prispieť k
niektorým zmenám spôsobu jej
riadenia.

Ako sa sám vyjadril: „Svojou
prácou chcem byť vedeniu Mesta
Zlaté Moravce nápomocný a
budem veľmi rád, ak moja práca
prispeje k zlepšeniu životnej
úrovne jeho obyvateľov.“

Na otázku ako vidí budúcnosť
nemocnice, reagoval stručne a
výstižne: „Veľmi dobre!“

Ľ. Rosinská

Dňa 29. septembra 2011 o 8.00 hod. sa oficiálne a slávnostne
otvorí Hypermarket TESCO v Zlatých Moravciach. Jedným z
prínosov realizácie projektu Tesco pre naše mesto a jeho
občanov je vytvorenie približne 90 nových pracovných miest.

� Michal Grujbár

� TESCO Zlaté Moravce

TN 15 2011:TN 15 2011 26.09.2011 17:09 Stránka 2



3

Pán primátor, veľa sa teraz
hovorí o novom riaditeľovi
nemocnice Michalovi Grujbá-
rovi. Viete nám ozrejmiť, kto
Vám ho odporučil?

Áno teraz to už môžem povedať
– odporučil mi ho ako krízového
manažéra môj priateľ, honorárny
konzul Juhoafrickej republiky Dr.
Milan Lopašovský, jeden zo
špičkových odborníkov v oblasti
zdravotníctva.

Prečo ste túto informáciu
nezverejnili hneď po nástupe
pána Grujbára do funkcie?

Bola to taká gentlemanská
dohoda medzi mnou a pánom

konzulom, pretože sa okrem iného
usilujem aj o pritiahnutie zahra-
ničných investorov do Zlatých
Moraviec. Nechcel som preto
vopred zverejňovať tieto kontakty
a cez ne aj naše snahy o zvýšenie
zamestnanosti v regióne.

Môžete byť ohľadne investícií
konkrétnejší?

Bohužiaľ, zatiaľ nie, určite
chápete, aké sú dnes informácie
obchodného charakteru citlivé.
Nechceme, aby naša snaha vyšla
nazmar, napríklad aj tým, že by z
nej profitovalo iné mesto.

Naznačujete, že v samospráve
ide v tejto oblasti o viac či

menej štandardný konku-
renčný boj?

Samozrejme, a je mojou povin-
nosťou, tak ako som sľúbil,
spraviť všetko pre to, aby sa Zlaté
Moravce po rokoch stagnácie
pohli dopredu.

Veľa sa diskutuje o vzdelaní
pána Grujbára, je absolventom
gymnázia a dištančne študuje
ľudské zdroje – nebol by na post
riaditeľa nemocnice lepší lekár?

Viete, ja si myslím, že hoci nemá
vysokoškolské vzdelanie, je to
človek, ktorý pri svojich 33-och
rokoch už takmer polovicu svojho
života strávil v praxi. Ak je pre vás
jediným kritériom vzdelanie,
určite nie je správnym človekom.
Ja osobne však posudzujem ľudí
podľa práce a toho, čo dokázali,
sám viem o ľuďoch, ktorí sú
mimoriadne úspešní aj bez
vysokoškolského vzdelania.

Čo sa týka lekárov – ich poslanie
liečiť je natoľko zodpovedná
práca, že by sme ich mali odbre-
meniť od všetkej administratívy,
aby sa mohli venovať tomu
najvzácnejšiemu – záchrane
ľudských životov a zdravia.

A napokon – máte pocit, že
zdravotníctvo je dnes o zdraví?
Lebo aj z toho, čo sa udialo v
súvislosti s nemocnicou v Zlatých
Moravciach s rušením lôžok som

presvedčený, že je len a len o
peniazoch. A tejto reči bude
zrejme pán Grujbár rozumieť viac
ako ktorýkoľvek lekár. Navyše
pripomínam, že pán Grujbár nemá
v tomto regióne žiadne väzby, a
tak možno aj nepopulárne opatre-
nia, ktoré bude treba urobiť pre
stabilizáciu situácie v nemocnici,
urobí bez zbytočných emócií a
ohľadov na „iné okolnosti“.

Pán primátor, o vás je známe,
že posty neobsadzujete
politicky, príkladom môže byť
aj prednosta, ktorý je členom
inej politickej strany ako strán,
ktoré Vás ako nezávislého
kandidáta podporovali. Nešlo v
prípade riaditeľa nemocnice o
politickú nomináciu?

Určite nie. Viete, už je načase
prestať sa hrať na stranícke
tričká. Roky som pôsobil v
súkromnom sektore a nikto sa ma
nikdy nepýtal na politickú orien-
táciu či stranícku príslušnosť, ale
na to, čo viem robiť a ako to
spravím. Chyba nasej spoločnosti
je, že sme prepolitizovaní. Myslím
si, že tu treba riešiť vážne
problémy, s ktorými sa denne
potýka bežný človek, aby sme sa
dostali do stavu, že nám systém
bude pomáhať a nebol to pre nás
len ZLÝ SYSTÉM.

Ľ. Rosinská

Na slovíčko, pán primátor

Mestský parlament
Erika Babocká
Najmladšou poslankyňou

mestského parlamentu na
Slovensku, sa môže pochváliť
práve mesto Zlaté Moravce.

Erika sa narodila 2. marca
1992. Vyštudovala Gymná-
zium Janka Kráľa v Zlatých
Moravciach a momentálne
navštevuje Vysokú školu v
Sládkovičove – Fakultu práva
Janka Jesenského.

Jednou z jej záľub je verejné
dianie, do ktorého ju vtiahla
práca jej mamy na MsÚ
(Mestskom úrade).

Od detstva bola prítomná na
zasadnutiach Mestského
zastupiteľstva a len máloktorý
z jej rovesníkov dá vo svojich
rokoch prednosť v čítaní

literatúry, práve Ústave SR.
Do politiky ju potiahla túžba

prispieť ku zmenám v meste,
ktoré by boli prospešné pre
všetkých jeho obyvateľov.
Jeden z jej najväčších posla-
neckých cieľov, je výstavba
hokejbalového ihriska v
súvislosti so športom, ktorý
miluje. Záleží jej na informova-
nosti občanov ako aj na
komunikácii s verejnosťou pri
riešení problémov mesta.

Dňa 28. augusta 2011 sa
stala členkou redakčnej rady
Tekovských novín a popri
všetkých študijných a posla-
neckých aktivitách momen-
tálne pracuje na dohodu pre
spoločnosť Tesco.

Aj napriek tomu, že neočaká-

vala zvolenie do tejto funkcie,
odstupom času je svojim
voličom stále veľmi vďačná za
ich prejavenú dôveru a zo
svojich predsavzatí ani trošku
nezľavuje. Práve naopak, cíti

oveľa väčšiu zodpovednosť a
chuť ľuďom pomáhať ako do
politického sveta po prvýkrát
vkročila.

LR

� Erika Babocká, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach.

� Ing. Peter Lednár, CSc.
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.. z priebehu Mestského zastupiteľstva

Dňa 22.septembra 2011 sa v
obradnej sále MsKS v Zlatých
Moravciach konalo 8.zasadnutie
Mestského zastupiteľstva.

Do programu bolo pôvodne
zahrnutých 49 bodov programu,
ktoré sa na návrhy poslancov
doplnili o ďalšie tri, o správu
Mestskej nemocnice, o štatút
Tekovských novín a výstavbu
hokejbalového ihriska na zimnom
štadióne.

Na poste riaditeľa je ten pravý
Aktuálnu situáciu v nemocnici

skvele odprezentoval dnes už jej
nový poverený riaditeľ Michal
Grujbár a pri tejto príležitosti sa
všetkým prítomným aj predstavil.

Grujbárove informácie a
pohotové odborné odpovede o
stave nemocnice boli natoľko
vyčerpávajúce, tak rozsiahle,
presné a správne pomenované, že
po jeho prezentácii spokojní
poslanci vyjadrili svoje poďakova-
nie a zároveň obdiv nielen jemu,
ale aj primátorovi za to, že
funkciou riaditeľa nemocnice
poveril práve jeho.

Stav nemocnice ako ho nový
riaditeľ odprezentoval doslova
každému z prítomných vyrážal
dych. Hoci sa našu nemocnicu
„zachrániť“ pred prvotne plánova-
ným zásahom jej najväčšieho
zmluvného partnera VšZP
podarilo, ani zďaleka nie je za
vodou.

Zle nastavený systém
Podľa slov Michala Grujbára

bolo doteraz poskytovanie
zdravotnej starostlivosti za
daných okolností pod vedením
MUDr. Niny Horniakovej dotiah-
nuté do nadštandardnej úrovne.

Pokiaľ ide o administratívu, v
nej je najväčší neporiadok a je
veľmi podstatné nastaviť celý jej
chod úplne od základov. Ekono-
mickú časť nemocnice tvoria 4
úseky – finančná učtáreň, perso-
nálna a mzdová učtáreň, sklady,
pokladňa s príjmom pacientov.
Všetky úseky majú samostatné
počítačové systémy, z ktorých ani
dva nie sú navzájom kompati-
bilné. To znamená, že vstupy a
výstupy ktoré sa na oddeleniach
vykonajú, musia byť do toho
ďalšieho manuálne nahodené.
Ako príklad riaditeľ uviedol situá-
ciu, keď poprosil o vyčíslenie

nákladov a výnosov z jednotlivých
oddelení, čoho výsledkom bolo 38
neskoordinovaných správ.

Nemocnica je rovnako zle na
tom aj čo sa týka jej technickej
vybavenosti zariadení, prístrojov
a počítačov, ktoré sú ďaleko za
hranicou svojej životnosti. Podľa
Grujbárových zistení je naša
nemocnica pravdepodobne jediná
na Slovensku, ktorá ešte vlastní
tak zastaralú techniku.

Vykurujú sa aj chodníky
V dezolátnom stave sú aj

plynové vykurovacie kotly, ktoré
už tiež  „dožívajú“ a dajú sa
doslova nazvať časovanou
bombou. Nehovoriac o obrov-
ských finančných stratách za teplo
v tomto objekte (za plyn platí
nemocnica v zimných mesiacoch
30000 € a v letných okolo 12000 €).

Dlhodobo sa zanedbávali aj
revízne správy technických zaria-
dení.

Zanedbaná bezpečnosť
Areál nemocnice je sprístupňo-

vaný bez akejkoľvek bezpečno-
stnej kontroly komukoľvek, terén
nie je pravidelne upravovaný
(zeleň), je nebezpečne nepre-
hľadný a bezohľadne sa v ňom
parkuje. Toto všetko znemožňuje v
mnohých prípadoch príjazd a
prejazd sanitiek v závažných situá-
ciách. Nemocničná lekáreň nie je
takmer vôbec chránená ani
vybavená bezpečnostným systé-
mom.

Zachovať nemocnicu ako
Mestskú

Na základe svojej správy riadi-
teľ skonštatoval, že životnosť

nemocnice teda nezávisí len od
príjmov VšZP (85%), aj keď jej
príjmy sú to najpodstatnejšie.
Keďže zmluva s VšZP je uzatvo-
rená opäť len dočasne, (do konca
júna 2012) a nemocnica je zachrá-
nená len za podmienok aké sú
teraz, sa Michal Grujbár s primá-
torom Petrom Lednárom budú
snažiť o uzatváranie zmlúv s
poisťovňami na dlhšiu dobu, čo je
oveľa výhodnejšie a menej
rizikové. Okrem iného riaditeľ
spomenul zopár svojich predstáv
ako nemocnici pomôcť, z čoho ale
vyplynulo, že pokiaľ sa bude dať,
je v ich záujme a zároveň pre
Mesto Zlaté Moravce najprospeš-
nejšie udržať nemocnicu ako
Mestskú.

Tekovské noviny
V rámci bodu programu „Štatút

Tekovských novín“, boli poslanci
informovaní o zložení redakcie
(šéfredaktorka Ľubomíra Rosin-
ská, Anna Mondočková a Ing.
Mária Petrovičová) a o zložení
redakčnej rady, ktorú tvorí
šesťčlenný tím (šéfredaktorka, 2
zástupcovia MsÚ-Ing. Ján Jamrich,
Ing. Miroslav Košút, 2 poslanci-
Ing. Jozef Škvarenina, Erika
Babocká a zástupca obyvateľov
mesta-Jozef Boďo).

Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo zámer výstavby hokejbalo-
vého ihriska v areáli zimného
štadióna a zaradenie do rozpočtu
Mesta na rok 2012.

Zberný dvor pre Tríbečsko
Ďalej prerokovalo a schválilo

predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci
Operačného programu Životné

prostredie, odpadové hospodár-
stvo, operačný cieľ, podpora aktivít
v oblasti separovaného zberu a
podpora aktivít na zhodnocovanie
odpadov s názvom projektu
„Regionálny zberný dvor pre
mikroregión Tríbečsko“ (výška
celkových oprávnených výdavkov
na projekt = 8 989 879,04 €, výška
spolufinancovania projektu =
449 493,95 €).

Od 22. 9. 2011 sa v Prílepoch
mení kronikárka a Annu Michal-
koc-Kudrejovú po mnohých
rokoch nahradí Beáta Horváthová.

Nové auto pre Mestskú políciu
Vzhľadom na havarijný stav

vozidla Mestskej polície, ktoré
bráni vykonávaniu jej činností, sa
presúvajú kapitálové výdavky na
účel nákupu nového auta.

Poslanci podporili aj žiadosť
o nenávratný finančný príspe-
vok v rámci projektu „Chránené
pracovisko – obsluha bezpečno-
stného kamerového systému“.
Získaním príspevku sa vytvoria
štyri pracovné miesta pre
zdravotne postihnutých obyva-
teľov mesta (celkové náklady
projektu = 65 830 €, výška
príspevku = 38 625,76 €).

Odobril sa plán na obstaranie
nového územného plánu Mesta
Zlaté Moravce a okrem iného sa
riešili aj prevody a predaje
pozemkov.

Z 5 podnikov budú asi dva
Aj napriek tomu, že posledný

návrh transformačnej komisie bol
o vytvorení jednej príspevkovej
organizácii zlúčením štyroch
mestských podnikov s výnimkou
MsKS, ktoré sa malo stať súčasťou
MsÚ, sa v konečnom dôsledku na
8. zasadnutí MZ schválila príprava
k transformácií mestských
príspevkových organizácii na dve
PO:
I. Technické služby, Službyt,

Záhradnícke služby
II.Mestské kultúrne a Správa

športových zariadení stredisko
Súčasne sa schválila aj príprava

súťažných podmienok pre vypísa-
nie verejného obstarávania na
uzatvorenie koncesnej zmluvy na
predmet činností týchto príspevko-
vých organizácií.

Ľ. Rosinská
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Novým vodovodom sa záhradkárom polepší
Záhradkári v Zlatých Morav-

ciach majú nový vodovod.
Prechádza záhradkárskymi
osadami č. 1, 4, 5, a 6. Investícia
predstavuje 586 €, hodnota
diela 28 295 €.

Od septembra tohto roku môžu
záhradkárske osady v meste
užívať nový vodovod. Novým
vodovodom sa záhradkárom
výrazne polepší, aj ich pozemky
získajú na hodnote. Obyvatelia
mali dlhé roky problém so zásobo-
vaním vodou najmä v čase sucha.

Investor Mesto Zlaté Moravce a
ZO Slovenského zväzu záhradká-
rov uzatvorili v júli 2010 zmluvu
o spolupráci, budovaní a financo-
vaní diela – rozšírenie vodovodu v
záhradkárskej osade č. 6. Splno-
mocnený a poverený zastupova-
ním pri vybavovaní všetkých
potrebných náležitostí  bol
podpredseda organizácie Bc.
Stanislav Jurík.

„Vybudovaný vodovodný rad z
materiálu HD PE DN 80 má dĺžku
1081 m. Jeho súčasťou sú 3

vodovodné prípojky VP1 a
vodovomerná šachta s dĺžkou
12 m pre záhradkárske osady č. 1,
4, 5, vodomerná šachta 14 m pre
penzión „U Vlčka“ a vinice a ďalšia
VP3 a vodomerná šachta s dĺžkou
5 m pre záhradkársku osadu č. 6,“
hovorí Bc. Stanislav Jurík.

Celá trasa vodovodu je stavaná
tak, aby sa na vodovod mohli
pripájať aj ďalší záhradkári a
majitelia viníc. Trasa na
vodovodnú sieť je pripravená aj
na napojenie skládky TKO a
zabudované sú v nej aj 3
podzemné hydranty.

Projekt z dielne architekta Ing.
Ľubomíra Candráka uzrel svetlo
sveta v máji 2010, so samotnou
výstavbou vodovodu sa začalo v
decembri toho istého roka.
Stavebné práce boli ukončené v
apríli 2011, po mesiaci a pol bolo
dielo skolaudované a v septembri
odovzdané do užívania. Jeho
hodnota predstavuje čiastku
zhruba 28 295 €.

„Členovia ZO SZZ odpracovali

na stavbe vodovodu 586 hodín,
výkopové práce spravila firma
Vodostav a Vlčko. Všetkým, ktorí
sa podieľali na vybavovaní, zabez-
pečovaní a výstavbe diela patrí

poďakovanie za odvedenú prácu v
tak krátkom časovom termíne,“
dodáva Bc. Jurík.

A. Mondočková

� Účastníci kolaudácie. Zľava: Stanislav Jurík, Eva Juríková, Jozef
Vlčko, Mária Švecová, Miloš Bančák, Darina Komárová, Marián
Zuzčák, Štefan Nociar, Peter Candrák, Štefan Bako, cestári Štefan
Sklenka, Stanislav Orovnický, Peter Kršák.

Určite mnohým neunikla
významná informácia, že sa
Mestská polícia v Zlatých Morav-
ciach preklenula k jubilejnému 20
výročiu svojej existencie. Vznikla
v septembri roku 1991 ešte v
časoch, keď na primátorskej
stoličke sedel Ing. Peter Orban,
ktorý je jej zakladateľom. Prvú
zostavu Mestskej polície tvoril
šesťčlenný tím, ktorý sa k
dnešnému dňu vyformoval do
nasledujúcej zostavy: náčelník
Mgr. Ivan Hritz, zástupca náčel-
níka PhDr. Marián Takáč, Jozef
Čulák, Vladimír Horný, Stanislav
Kováč, Jozef Babocký, Roman
Jenis, Jozef Moška, Peter Vago,
Dušan Hlavatý, Mgr. Štefan Čičo,
Roman Šimovič.

Prvé priestory, ktoré dostali k
dispozícii a stali sa ich kancelá-
riou, zároveň aj šatňou sa nachád-
zali na 1.poschodí Mestského
úradu. V dnešnej dobe sídlia v
suteréne tejto budovy. S prícho-
dom nových Mestských policajtov,
prišla aj veľká výzva vo forme
vybudovania si ich dôvery a
rešpektu medzi obyvateľmi. Túto
výzvu vzali policajti doslova za

„pačesy“ a dnes sa pokladá za
chlapsky zdolanú.

Často krát v ich prvopočiatku
oni sami vysvetľovali ľuďom kto
sú a aké právomoci majú.
Aktuálne sú pre širokú verejnosť
ľahko rozpoznateľní vďaka ich
špecifickým uniformám. Svojou
svedomitou prácou za uplynulých
dvadsať rokov prispeli k zníženiu
trestných činností, medzi ktoré
spadajú čierne skládky odpadu,
čistota v meste (okrem iného z
ulíc mesta zmizli vraky nepojazd-
ných áut a obmedzil sa výskyt
túlavých psov).

V minulosti sa mestskí policajti
hliadkovali peši. Prvé motorové
vozidlo (Škoda 120) im pribudlo
až o niečo neskôr, pričom za celé
obdobie ich pôsobenia až k
dnešnému dňu užívali a vystrie-
dali tri autá. Ich výstroj by sa mala
stále zdokonaľovať s prihliadnu-
tím k situáciám, ktoré každodenne
riešia. V súvislosti s tým sa v
auguste tohto roku časť z ich
výbavy  doplnila o novšie a kvalit-
nejšie putá a opasky (niektoré
putá boli až z roku 1953). Tu treba
vyzdvihnúť skrátenie doby od

prísľubu, do doby splnenia a
dodania danej časti výstroja v
porovnaní s minulosťou, ako aj
ústretovejší prístup vedenia
Mesta v rámci komunikácie.
Zbrane, ktoré dnes používajú majú
20 rokov a v spojitosti s nimi súvisia
aj streľby, ktoré absolvujú dva krát
do roka a sú doplnené školeniami,
vďaka ktorým môžu získané
vedomosti  uplatniť v praxi.

Zaoberajú sa širokým spektrom
priestupkov, no napomáhajú aj pri
žiaľ reálnych problémoch týkajú-
cich sa medziľudských vzťahov,
domáceho násilia, stratených detí,
či pacientov nemocnice. Riešenie
takýchto situácií so sebou prináša
potrebnú dávku nadhľadu, ľudský
prístup a niekedy schopnosti
psychológa, čo uľahčí riešenie
šarvátok a nedorozumení medzi
ľuďmi samotnými.

Neuvedomujeme si ako
„mestskí chlapci“ prispievajú k
bezpečnostnej prevencii o to viac
dôležitejšej, o čo klesá veková
hranica a stúpa agresivita
delikventov. Tu sa dá len zhrnúť,
že zriadenie Mestskej polície bolo
pre Mesto obrovské plus. Pravdou

je, že reaguje na každý jeden
podnet, pri ktorom je nápomocná
ich miestna znalosť s rýchlou
orientáciou v teréne. Všetci jej
členovia prijali túto prácu s myšli-
enkou pomáhať ľudom aj napriek
tomu, že Mestská polícia je
neoddeliteľnou súčasťou ochran-
ných zložiek (112), sociálne
výhody v našej spoločnosti ich
profesia nezahŕňa.

Ich existencia ako aj ich lepšia
vybavenosť je veľmi dôležitá pre
všetkých občanov, ktorí Mestskú
políciu kontaktujú stále častejšie,
aj vďaka novému, ľahko zapamä-
tateľnému a bezplatnému telefón-
nemu číslu 159.

Pre každú jednu vykonávanú
pracovnú činnosť platí, že okrem
vážnych situácií čelíme aj tým
milým a úsmevným, ktorých je
možno pomenej, no o to viac nám
utkvejú v pamäti a sú doslovne
studnicou dobrej nálady na
mnohé roky vopred.

Veľa úspechov, čo najviac vyrie-
šených prípadov, elánu a sily do
ďalších rokov praje celé mesto
Zlaté Moravce. ĎAKUJEME!

mp
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Kontajnery na

jesenné upratovanie
Životnosť skládky

TKO sa skracuje

S t a n o v i š t i a  k o n t a j n e r o v
Technické služby, m. p., rozmie-

stnia v rámci jesenného upratova-
nia veľkoobjemové kontajnery na
obvyklých stanovištiach.

m. č. Prílepy: Nová ul., Parková
ul. od 3. 10. do 31. 10.

m. č. Chyzerovce: Ul. Palárikova,
Družstevná ul., Ul. B. S. Timravy
od 3. 10. do 31. 10.

Ulice: Spojovacia, Záhradnícka,
Žitavské nábrežie, Robotnícka,
Tekovská od 3. 10. do 31. 10.
1. Radlinského od 3. 10. do 10. 10.
2. Jesenského č. 15 od 3. 10. do

10. 10.
3. križovatka ulíc M. Urbana –

Dlhá od 10. 10. do 17. 10.
4. križovatka ulíc Štefánikova –

Dlhá od 10. 10. do 17. 10.
5. križovatka ulíc Tolstého – Dlhá

od 17. 10. do 24. 10.
6. križovatka ulíc Kollárova –

Dlhá od 17. 10. do 24. 10.
7. križovatka ulíc Vajanského –

Dlhá od 24. 10. do 31. 10.

8. koniec Dlhej ul. č. 62 od 24. 10.
do 31. 10.

Ďateliniská
1. Šoltésovej č. 23 od 3. 10. do 10.

10.
2. križovatka ulíc Slov. armády –

Krátka od 3. 10. do 10. 10.
3. križovatka ulíc Slov. armády –

Rázusova od 10. 10. do 17. 10.
4. križovatka ulíc Rázusova –

Krížna od 10. 10. do 17. 10.
5. križovatka ulíc Potočná –

Rázusova od 17. 10. do 24. 10.
6. zač. ul. Dobšinského od Slov.

armády od 17. 10. do 24. 10.
7. Slovenskej armády č. 15 od 24.

10. do 31. 10.
8. Zelená od 24. 10. do 31. 10.
9. Tichá od 24. 10. do 31. 10.

Kontajnery pre záhradkárske
osady budú pristavené po
skončení jesenného upratovania
na obvyklých stanovištiach v
termíne od 31. 10. do 7. 11. 2011

Skládka komunálneho odpadu v
Zlatých Moravciach bola daná do
užívania v júli 2003. Predpokla-
daná projektová životnosť
skládky respektíve skládkovej
kazety je desať rokov, čo
znamená, že v roku 2013 končí.
Ložisková kazeta zaberá plochu o
výmere 18 000 m² s objemovou
kapacitou 138 000 m³. Správcom
skládky je mestský podnik
Technické služby. Ku dňu 31. 12.
2010 bolo uložených na skládke
celkom 131 330 ton odpadu.
Ročne uložia približne 18 000 ton.
Mesto Zlaté Moravce vidí ako
reálnu alternatívu začať budovať
ďalšie kazety. V spolupráci s
Požitavským regionálnym združe-
ním Mesto participuje na projekte
Zberný dvor a separácia TKO,
ktorý rieši odpadové hospodár-
stvo. Žiadateľom o nenávratný
finančný príspevok z fondu EÚ cez
ministerstvo životného prostredia
je Mesto Zlaté Moravce. Podľa
vyjadrenia prednostu MsÚ Ing.
Jána Jamricha, mesto chce už v
tomto roku pripraviť projektovú
dokumentáciu. „Keďže nie sú
podmienky v mestskom rozpočte,
pravdepodobne urobíme rozpoč-
tové opatrenia, aby sme v tomto
roku stihli projektovú dokumen-
táciu. Až potom môžeme pristúpiť
k samotnému verejnému obstará-
vaniu.“

Poplatky za odpad
Podľa všeobecne záväzného

nariadenia mesta o miestnom
poplatku za komunálny odpad a
drobný stavebný odpad občania

zaplatia 12,94 eura na osobu za
rok. Táto suma zahŕňa vývoz
odpadu jedenkrát týždenne,
skládkovanie, účelovú finančnú
rezervu, výmenu kukanádob (1-
krát za šesť rokov), likvidáciu
čiernych skládok, zvoz odpadu u
KBV 2-krát týždenne a 2-krát v
roku (jar, jeseň) zber objemového
odpadu veľkoobjemovými kontaj-
nermi.

Dovoz odpadu je možný aj
samotnými občanmi. Zlatomorav-
čania zaplatia za tonu stavebného
odpadu 18,06 € a za tonu
komunálneho odpadu 21,37 €.

Na prenájom
nebytové priestory

Mestský podnik Službyt ponúka
na prenájom:

nebytové priestory, nachádza-
júce sa na Ulici viničná 1, Zlaté
Moravce o celkovej výmere 231 m²

- časť z objektu (parcely číslo
2606/4, 2606/5), účel využitia
prenájmu priestorov: dielňa,
autolakovňa

� Skládka odpadu

Slovenský zväz záhradkárov v
Zlatých Moravciach v spolupráci
s MsKS a za podpory VÚC Nitra
pripravuje výstavu ovocia,
zeleniny a okrasných drevín,
ktorá sa bude konať v MsKS
počas dvoch dní 6. 10. od 10.00
do 17.00 h, 7. 10. od 10.00 do
19.00. Produkty na výstavu
môžete priniesť osobne už 5. 10.
od 9.00 do 16.00 alebo po
dohode s predsedom organizá-

cie 0948 464 466, 0907 521
954.

Pri príležitosti 50. výročia
založenia organizácie SZZ 11 -
22, sú pozvaní na výstavu 7. 10.
do MsKS aj vzácni hostia a
organizátori sľubujú zaujímavý
program so začiatkom o

17.hodine: privítanie hostí,
história organizácie, odovzdanie
diplomov, prednášky Ing.
Hričovského a Ing. Prasličku
(diskusia), vystúpenie spev.
súborov Prílepčianka a Babička.
Výstavy záhradkárov bývajú
mimoriadne úspešné.

Všetci ste srdečne pozvaní!
O založení organizácie na

ustanovujúcej schôdzi a o prijatí
stanov hovorí zápisnica z 10.
apríla 1960. V tom čase mala
organizácia 20 členov. Jej
vedenie robilo odbornú,
výchovnú a osvetovú činnosť,
ale i poradenskú v oblasti pesto-
vania rastlín.

-am-

Výstava ovocia...
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Pri volaní na tiesňové číslo 112 si po
novom volajúci vypočuje najskôr
oznam, ktorý ho upozorní, že ak ide o
neoprávnené volanie, je to nežiaduce a
môže skončiť s pokutou do 1 659 eur.

Ohlásenie trvá osem sekúnd a po
ňom preberie telefonát operátor.
Dôvodom tohto opatrenia je to, že zo

všetkých hovorov na tiesňovú linku je
až 80% falošných a vo väčšine prípa-
dov sú neidentifikovateľné (z mobilov
bez SIM kariet). Cieľom je eliminovať
falošné hovory.

Nový model ohlásenia minister-
stvo vnútra zaviedlo na dvojme-
sačnú skúšobnú dobu, po ktorej
prišlo vyhodnotenie. Žiadaný efekt
sa dostavil.

-am-

7
Aj Rómovia musia

za byty platiť
Rozprávkový svet

pre členov Jednoty SD
Keďže pohľadávky Mestského

podniku Službyt mali k júlu 2011
neustále stúpajúcu tendenciu, a to
predovšetkým vďaka našim
Rómskym spoluobčanom, ktorí
dlhodobo za prenájom mestských
bytov neplatili, sa primátor Ing.
Peter Lednár, CSc. rozhodol prikro-
čiť k radikálnejšiemu riešeniu.

Nové nájomné zmluvy
Na základe úlohy MsZ, z rozhod-

nutia Komisie zdravotníctva, sociál-
nej a bytovej politiky a žiadosti
Službytu, primátor súhlasil s
vymáhaním týchto pohľadávok
formou vystavenia nových nájom-
ných zmlúv všetkým „problémo-
vým“ užívateľom týchto bytov.

Nové nájomné zmluvy sa uzatvá-
rajú na dobu určitú podľa § 685
občianskeho zákonníka, do konca
roka (31.12.2011).

Súčasťou týchto zmlúv sú notár-
ske zápisnice (exekučný titul spĺňa-
júci formálne náležitosti tak, ako ich
vymedzuje § 47 NP) a splátkový
kalendár podpísaný nájomníkmi
mestských nájomných bytov.

Stačí raz nezaplatiť
V notárskej zápisnici sa dlžníci

zaväzujú uhrádzať vzniknuté a
určené nájomné vopred v dohodnu-
tých splátkach v stanovenom
termíne a neodvolateľne vyhlasujú,
že v prípade porušenia dohodnu-
tých podmienok (v tomto prípade
omeškanie sa s čo i len jednou zo
splátok), zaniká nárok na nájom, s
povinnosťou prenajatý byt vypra-
tať v lehote troch dní od zániku

nájmu. Podľa výšky pohľadávok,
môže exekúcia postihovať celý
majetok v zmysle ustanovení z. č.
233/95 Z. z.

Ide o 87 bytov, v ktorých žije 372
osôb.

Týmto dlžníkom sa stanovila
jednotná mesačná splátka z dlžnej
sumy vo výške 33,19 €, ktorá sa
pripočítava ku skutočnému mesač-
nému nájmu.

K dnešnému dňu je uzatvorených
a podpísaných 59 nových nájom-
ných zmlúv a notárskych zápisníc s
tým, že sa stále pracuje na príprave
ďalších.

Zatiaľ traja z týchto užívateľov na
výzvy k podpisom už vystavených
zmlúv do dnešného dňa nezareago-
vali a preto bude ich problém dorie-
šený súdnou cestou.

Dlhy už nenarastajú
K 1. júlu 2011 bola dlžná suma

bývajúcich rómskych neplatičov
vyčíslená na 221 924,54 € a k 30.
augustu 2011 sa rovná sume
221 130 €.

Pre Službyt a tým aj pre Mesto je
už toto veľkým úspechom. Doteraz
si predchádzajúce vedenia Mesta
Zlaté Moravce z týmto problémom
poradiť nedokázali, pohľadávky
Službytu sa tak šplhali do astrono-
mických výšok a dosiahli takmer
neriešiteľný stav s obrovskými
stratami. Najpodstatnejšie v tejto
chvíli je to, že sa riešenie predsa len
našlo, že sa dlhy viac nenavyšujú,
ale práve naopak klesajú.

lr

Členovia Jednoty SD Zlaté
Moravce sa 13. augusta vybrali so
svojimi rodinami do zábavného
parku v Rakúsku, ktorý ich na
brehu Neziderského jazera očaká-
val v celej svojej kráse. Atrakcie si
vyskúšali tak dospelí, ako aj ich
ratolesti. Tí mladší sa zabávali na
známych rozprávkach ako
„Stolček, prestri sa!“, „Perníková
chalúpka“, „Šípková Ruženka“, na
prekrásne predvedenej „Vtáčej
svadbe“ a na veľa iných, ako aj na
vystúpení hudobnej skupiny
tancujúcich medveďov.

Povozili sa na prasiatkach,
lesných zvieratkách alebo trakto-
roch na Gazdovskom dvore. Cez
nespočetné atrakcie a lezecké
možnosti navštívili aj dračiu
jaskyňu, strašidelný zámok, mohli
viesť námornú pirátsku bitku,
alebo pohladkať a nakŕmiť
zvieratká v ZOO. Nezabudli ani na
všadeprítomné elektronické
divadlá, pri ktorých si najmladší

veselo pospevovali.
Unavení sa zastavili v niektorej

z množstva reštaurácií ako napr.
Hradný hostinec, Oslie napájadlo
alebo Filipova reštaurácia, kde
dostávali deti darček na pamiatku.
Veľmi zaujímavé zmrzlinové a
palmové poháre pri Vodnom
parku „U bláznivého krokodíla“
prilákali aj tých skôr narodených.
Tí šikovnejší sa stihli povoziť aj na
novej atrakcii parku na Jablkovom
kolotoči.

Veselí, usmiatí a šťastní nastú-
pili do autobusu, s tým, že sa sem
ešte raz vrátia a potešia na atrak-
ciách, ktoré ešte nestihli. Je veľmi
príjemné pozorovať ľudí, ktorí si
aj v zrelom veku vedia vychutnať
rozprávkový svet, kde zabudneme
na každodenné starosti, a tak sme
sa plní energie a elánu vrátili
domov. Vďaka patrí aj Jednote SD
Nitra, ktorá nám na tieto akcie
prispieva.

Eva Mihalková

Prvá autorská výstava
Vo výstavných priestoroch

Zámku Topoľčianky bola dňa 1.
júla 2011 vernisážou otvorená
prvá autorská výstava Pavla
Čepčeka, člena Fotop Topoľči-
anky. Autor sa predstavil 70
fotografiami z rôznych kútov
sveta, predovšetkým z Edinburgu,
Rosslynu, Paríža, Benátok, Prahy,
Litoměříc ako aj zo Slovenska. Na
zaujímavých fotografiách domino-
vali najmä krásy prírody, pohľady
na atraktívne miesta niektorých
miest, ale aj obľúbená autorova
tematika portréty ľudí.

Na výstave sa návštevníci mali
možnosť zoznámiť s úspechmi
fotografa a pozrieť niektoré
ocenené fotografie zo súťažných
výstav. Expozícia výstavy bola
sprístupnená verejnosti počas

Kultúrneho leta v Topoľčiankach
do konca mesiaca august.

Anton Kaiser
foto: Pavol Čepček

Dni duševného zdravia
dni nezábudiek 2011

Liga za duševné zdravie SR
organizuje 8. ročník informačnej
kampane Dni duševného zdravia
na podporu pravdivých informácií
o duševných poruchách a ich
liečbe. Duševnú poruchu môže
zažiť ktokoľvek. Najvážnejší
problém ľudí s duševnou
poruchou je sociálne vylúčenie:
zažívajú na vlastnej koži nepocho-
penia a diskrimináciu, strácajú
zamestnanie a ostávajú osamotení
a v chudobe.

V dňoch 8. - 12. októbra sa
uskutoční celonárodná zbierka,

počas ktorej dobrovoľníci po
celom Slovensku ponúkajú
nezábudky za symbolickú cenu a
rozdávajú informačné materiály
verejnosti v uliciach miest Sloven-
ska. Zbierka sa každoročne koná
tromi formami: kúpou nezábudky,
zaslaním prázdnej SMS na číslo
833 u všetkých operátorov v cene
1 € a priamym poukázaním
finančného príspevku na čísla
účtov Ligy zverejnených na
webovej stránke.

-r-

� Free styler.

112
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8
Účasť Pribinky na proteste P o ď a k o v a n i e
V protestnom zhromaždení, ktoré sa konalo 13. septembra 2011 v

Bratislave, malo svoje zastúpenie aj mesto Zlaté Moravce.
Pedagóg a predseda odborov ZŠ – Pribinova Mgr. Pavol Sečkár,

dodatočne v mene všetkých zúčastnených kolegov vyjadruje vďačnosť a
ústretovosť riaditeľovi školy PaedDr. Ivanovi Röhmanovi, ktorý umožnil
24 zamestnancom školy, aby sa v Bratislave pripojili svojou účasťou k
takmer desaťtisícovému davu protestujúcich učiteľov z celého Slovenska.

Dôvodom protestného zhromaždenia bolo vyjadrenie názorov na
problémy, ktoré v školstve sú.

Vo vyspelej Európe ide z HDP 6% finančných prostriedkov do školstva,
ktoré sa využívajú na skvalitnenie učebného procesu. V porovnaní so
Slovenskom je to o 2,2 % viac. Keby sa do školstva „vlialo“ viac financií,
celý reformný systém školstva by bol dnes na celkom inej úrovni.

Niektorí žiaci reformných ročníkov nemajú ani po štyroch rokoch
svoje učebnice, učitelia ťažko zabezpečujú materiály k výučbe, triedy sú
vybavené 50 ročnými mapami a ani kriedy nie sú vždy poruke, nehovo-
riac o tom, že by sa mali jednotlivé triedy vybaviť počítačmi.

Nespokojnosť učiteľov, ktorá sa protestným zhromaždením vyjadrila,
nesúvisí len s nízkymi mzdami, ale hlavne v kvalite vyučovania za dôstoj-
nejších podmienok s modernejším vybavením škôl. Len tak sa naše deti
môžu učiť čo najlepšie.

Obrovská účasť štrajkujúcich pred budovou vlády pridala na vážnosti
situácie v školstve a tak sa snáď ľady v tomto smere začnú topiť čo najskôr.

K tomu nemalou mierou prispeli aj pedagógovia zo všetkých zlato-
moravských škôl.

lr

V našej Materskej škole na
Kalinčiakovej 12, začal nový
školský rok a privítali sme nových
škôlkarov. Pripravili sme pre nich
mnohé prekvapenia, upravené

triedy, nové hračky, ale aj
vynovený amfiteáter v našej
nádhernej záhrade.

Počasie za mnohé roky ho
značne poškodilo a preto sme
hľadali spôsob ako zlepšiť jeho
kvalitu. Obrátili sme sa na firmu
ViOn, a.s., s prosbou, či by nám v
tomto smere pomohli. Po vzájom-
nej dohode a obhliadke, k nám
počas prázdnin poslali sponzor-
sky betón na nový podklad. Zabez-
pečili dovoz, jeho uloženie ako aj
odborné rady.

V školskej jedálni sa vymieňali
okná v rámci rekonštrukcie, ktoré
už niečo pamätali. Výberové
konanie, ktoré vyhrala firma
Fenestra Sk, spol. s r.o., nám ich

vymenila a zároveň sponzorsky
dodala aj nové dvere na vstup do
kuchyne, ktorá je hneď svetlejšia
a krajšia.

Veríme, že takýchto firiem,
ktoré nezabúdajú na tých najmen-
ších, bude stále viac a viac a v
mnohých smeroch nám pomôžu.
Ďakujeme vám v mene
zamestnancov materskej školy a
školskej jedálne.

Eva Kutišová, riaditeľka MŠ
Alena Šeptáková, vedúca ŠJ

Krúžky CVČ: Centrum voľného času ponúka záujmové krúžky v
školskom roku 2011/2012

Anglický jazyk - pre najmenších, začiatočníkov aj pokročilých, počíta-
čový krúžok, tanečný krúžok (disco, hip-hop, latina), strelecký krúžok,
stolnotenisový krúžok, krúžok break dance, krúžok digitálnej fotogra-
fie a videokamery, turistický krúžok, krúžok džuda.

Príspevok rodičov na pravidelnú záujmovú činnosť je 17 € na
školský rok. Príspevok rodičov do rodičovského združenia sú 2 €.

Prihlášky a informácie: Centrum voľného času, Rovňanova 7, Zl.
Moravce, tel. č. 632 11 84, denne od 8.00 do 17.00 hodiny.

CVČ Zlaté Moravce aj tento rok
v čase od 31. 7. do 7. 8. 2011
zorganizovalo detský letný
pobytový tábor detí vo veku 8 až
16 rokov v priestoroch rekreač-
ného zariadenia Na priehrade
Zvolen - Môťová. V rekreačnom
zariadení sa stretlo 53 detí z
celého Slovenska a 6 vedúcich,
aby spolu strávili osem dní plných
kultúrno-športových aktivít a
zábavných chvíľ.

V táborovom programe nechý-
bal krst haliganďákov, rôzne
tanečné súťaže vrátane tanečného
maratónu. Využili sme prekrásne
okolie areálu na rôzne hry ako
boli hra na náhodu, hľadanie
pokladu, Kľúče od pevnosti
Haliganda, hra na mesiace v roku,
Milionár, spoločenské hry -
Aktivity. Na ihrisku sa konala časť
športových disciplín letnej
olympiády. V rámci posedenia pri
táboráku bolo aj opekanie špekov.
V priestoroch zariadenia  sme

mali možnosť využívať bazén na
kúpanie, skoky do vody a časť
športových plaveckých disciplín.
Neoddeliteľnou súčasťou bolo aj
spoznávanie okolia priehrady
Môťová.

Počas celého pobytu mali deti
možnosť zarábať táborové groše
za aktívnu účasť v súťažiach. V
táborovom jarmoku si mohli za
tieto groše zakúpiť zaujímavé
veci. Každý večer sme končili

diskotékou. Predposledný deň
mali deti možnosť zažiť nočnú hru
na priľahlých krovinatých lúkach. 

Posledný deň sme v rámci
nočného kúpania zakončili
hromadným skokom do bazéna.
Všetky deti nakoniec dostali ako
upomienkový darček tričko s
logom tábora a CD s fotografiami.
Dňa 7. 8. 2011 sme náš letný tábor
ukončili.

Poďakovanie za bezchybný
priebeh patrí vedúcemu tábora
Mgr. Jozefovi Zlatňanskému,
vedúcemu oddielu mladších
chlapcov Ing. Jozefovi Zlatňan-
skému, programovej vedúcej a
vedúcej oddielu starších dievčat
Dominike Obickej, vedúcej
oddielu mladších dievčat
Dominike Sarkovej a vedúcemu
oddielu mladších chlapcov Patri-
kovi Gubovi.

Ing. Marián Kadlec
vedúci oddielu starších chlapcov

Haliganda 2011

� MŠ Kalinčiakova
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Svet divadelných dosiek
9

Prílepské zvykyPrílepské zvyky
Niektorí ľudia majú to šťastie,

že ako bonus do vienka dostali
talent bezprostrednej komuni-
kácie a bez zaváhania vedia
improvizovať aj v tých najroz-
manitejších situáciách. Tieto
prednosti sú veľmi dôležité, ako
aj výborne zúročené a predov-
šetkým zlučiteľné s oblasťou
herectva. No možností vyskúšať
si to a ocitnúť sa na „divadel-
ných doskách“ v roli nejakej
postavy z divadelnej hry, nie je

až tak veľa. Aj v tomto prípade
nie je nič stratené a lúč svetla
ukazuje na možnosť otvoriť sa
širokej verejnosti s presvedče-
ním svojho hereckého ducha.
Táto možnosť prichádza vďaka
ochotníckej scéne v MsKS v
Zlatých Moravciach, ktorá hľadá
herecké talenty pre nové
divadelné projekty experimen-
tálneho Divadelného štúdia.
Jedinou podmienkou je vek a
každý záujemca by mal byť
starší ako 15 rokov. V dnešnej
dobe figurujú pod názvom Zlato-
moravecký ochotnícky kolektív.
Začínali ako Stála ochotnícka
scéna, ktorá nadviazala na
storočnicu ochotníckeho divadla
v Zlatých Moravciach. Začínali
hrať najmä pre detského diváka
rôznymi detskými hrami pre
školy, škôlky a školské zariade-
nia. Časom sa do skvelého kolek-
tívu dostali aj „dospeláci“ a s
nimi prišlo aj hranie klasického
dedinského divadla. V dnešnej
dobe hrajú, len alternatívne
záležitosti, ktoré sú prijímané od
divákov s úspechom, čo potvrdil
aj muzikál „Zhŕňajova nevesta“

(odohraný v roku 2010, kde sa
naživo nielen hralo ale aj
spievalo). V tejto sezóne si
ochotnícky kolektív dovolí
skĺzať do experimentálneho
divadla čomu predchádza
odosobnenie sa od „klasiky“. Za
zaujímavé sa pokladá aj fakt, že
Zlatomoravecký ochotnícky
kolektív premiéruje a derniéruje
len na domovských doskách.
Okrem toho hrajú po celom
Slovensku, kde sa radia medzi

uznávaných. Minulý rok
odohrali po celom Slovensku
zhruba 39 predstavení.

V súvislosti so Zlatomoravec-
kými ochotníkmi sa dňa 9.
septembra.2011 konal úvodný
konkurz nových členov do
súboru. Prekvapením bol
záujem uchádzačov – 14, z toho
3 chlapci (väčšinou stredoško-
láci). V súčasnosti má ochot-
nícky kolektív 30 členov, z
ktorých chce režisér vyprofilo-
vať postavičky pre hru Jožko
Púčik a jeho kariéra. Na svoje si
príde aj detský divák, pretože v
hereckom hrnci sa už varí niečo
špeciálne práve pre túto
skupinu divákov. Určite všetci
herci zažili nejednu úsmevnú
situáciu, veď podľa slov Petra
Kereša dramaturga, umeleckého
vedúceho, režiséra, herca telom
aj dušou v jednej osobe, je
všetko o zábave, smiechu,
radosti. Rozhovor uzatvára
slovami: „Všetko čo sa v divadle
upečie, aj sa v ňom zje“ a to platí
aj o „trapasoch“.

mp

V sobotu 10. septembra 2011
pripravilo Občianske združenie
Prílepčianka v Kultúrnom dome
Prílepy vystúpenie ľudových
folklórnych súborov pod názvom
Prílepské zvyky.

Kultúrne podujatie otvorila
predsedníčka OZ Prílepčianka
Anna Michalkoc - Kudrejová, na
ktorom privítala všetky účinku-
júce súbory, poslanca VÚC Nitra
Mgr. Mariána Kéryho a  ďalších
hostí. Na svoje si prišli milovníci
ľudovej hudby, tanca a folklóru
pri vystúpení účinkujúcich

súborov Prílepčianka, FS Inovec
zo Zlatých Moraviec, z Kostolian
pod Tribečom, Chyzerovčanka a
Volkovčanka. Hrou na harmoniku
a netradičné hudobné nástroje sa
predstavil Ing. Ján Ďurech z Prílep.

Bohatstvo našej slovenskej
ľudovej kultúry potvrdzuje
úspešná činnosť folklórnych
súborov. Prílepské zvyky svojimi
piesňami a tancami boli nemalým
príspevkom k rozvíjaniu ľudových
tradícií a zvykov regiónu Zlatých
Moraviec.

Anton Kaiser

Tradičná výstava zvierat
v spojení s jarmokom

Každý z nás sa veľmi rád
obklopuje prírodou, ktorá je
priam oázou pokoja a harmó-
nie. K prírode patrí okrem
flóry aj pestrá fauna, ktorá v
sebe zahŕňa široké spektrum
menších aj väčších zvierat.

A práve v súvislosti s
drobnými zvieratami ZO
Slovenského zväzu chovateľov
v spolupráci s Mestom Zlaté
Moravce usporiada pri príleži-
tosti konania Zlatomorav-
ského jarmoku 9. Požitavskú
výstavu zvierat, ktorá sa
uskutoční v dňoch
30.septembra a 1.októbra
2011 v priestoroch mestského
amfiteátra v Zlatých Morav-
ciach.

Príjemným bonusom je
tombola, v ktorej na vás čakajú
zaujímavé ceny.

Určite sa bude na čo pozerať,
veď svoje zastúpenie si tu
nájde približne 600 zvierat
(králiky, holuby, hydina, exoti
a morčatá).

Zaujímavosťou pre všetkých
je tohtoročný úspech Sloven-
ského zväzu chovateľov, ktorý
dominoval na výstavisku
Agrokomplex v Nitre v expozí-
cii živočíšnej výroby,
konkrétne v sekcii králikov,
medzi ktorými trónil šampión
Slovenskej republiky. Samoz-
rejme ste na tejto zaujímavej
výstave všetci srdečne vítaní.

-mp-

� Lukáš Belica, Peter Kereš, Adriana Mrázová.
Foto: Best foto P. Čepček
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K slávnostným obradom už
tradične patrí prijatie rodičov
detí narodených v uplynulom
štvrťroku primátorom mesta.
Ani tentoraz tomu nebolo inak.
Táto pre deti i rodičov

výnimočná udalosť sa v Zlatých
Moravciach uskutočnila 10.
septembra, popoludní.
Slávnostný akt vykonal primátor
Ing. Peter Lednár, CSc. Progra-
mom sprevádzala staronová
členka zboru Ing. Marta
Eckhardtová.

Po predstavení detí, príhovore
primátora, v ktorom zdôraznil
vysokú mieru zodpovednosti
rodičov pri výchove detí, zvlášť

kládol na srdce tolerantnosť a
odpúšťanie medzi manželmi,
podpise rodičov detí do pamät-
nej knihy mesta a slávnostnom
programe, členovia ZPOZ zabla-
hoželali rodičom k narodeniu

ich detí a odovzdali pamätné
listy, upomienkové darčeky,
kvety a finančný príspevok.

Na slávnostný obrad uvítania
detí do života boli pozvaní:

Mercedes Némethová, Samuel
Černay, Nina Černayová, Mia
Šutková, Jakub Urbanovič,
Dominik Fúska, Maximilián
Bucheň, Vladimír Hudec,
Santiago Banda, Alex Laurince,
Marek Matis, Bryan Karvai,

Laura Karvaiová, Jakub Sendrei,
Viktória Rafaelová, Marko Šabík,
Deniz Kaan Erdogan, Sebastián
Rajnoha, Klára Ondová, Kristína
Kollerová, Vratislav Pavlišin,
Tomáš Drgoňa, Nina Šutková,
Iva Babocká, Riccardo Rafael,
Kiara Kanyicsková, Kristián
Peter Havetta

Jubilanti
V ten istý deň odzneli aj slová

ocenenia primátora mesta na
slávnostnom obrade s občanmi,
ktorí v minulých týždňoch
oslávili významné životné
jubileá: Oldřich Kočtář, Samuel
Pavlus, Tomáš Petluš, Koloman
Solčiansky, Gabriela Gellerová,
Ing. Jozef Hudik, Anna Bebčá-

ková, Viera Sulíková, Ján Hučka,
Marianna Urbanská, Helena
Tomanová, Helena Vaňová,
Šimon Kršiak, Gizela Kubová,
Oľga Orságová, Karol Broniš,
Mária Segéňová, Anna
Pukanová, Paulína Šutková,
Štefan Filipčík, Jolana Truchlí-
ková, Vojtech Berec, Magdaléna
Kubičková, Helena Šubová

Dojímavé tóny hudby a citlivé
básne účinkujúcich boli príjem-
ným prekvapením našim spolu-
občanom, niektorým vypadla aj
slza dojatia. Vzácne chvíle im
budú pripomínať kvety, darčeky
a finančný príspevok. Súčasťou
slávnostného obradu bol zápis
do pamätnej knihy mesta. Mesto
aj takto vyjadrilo radosť, svoj
záujem a starostlivosť o život
týchto ľudí.

A. Mondočková
foto: autor

Príchod každého nového človiečika na svet je dôležitou udalosťou. No nie menšou sú aj jubileá
našich 80, 85, 90, 95 a viacročných Zlatomoravčanov. Mesto a Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ)
pre nich pripravuje, raz štvrťročne, slávnostné obrady. Konali sa  druhú septembrovú sobotu v
MsKS. 

10
Otvorenie R1

odložili
Ministerstvo dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja v utorok
20. septembra informovalo, že tri
úseky R1 medzi Nitrou a Tekov-
skými Nemcami v dĺžke 45,9
kilometra nebudú odovzdané
načas do predčasného užívania v
zmluvne dohodnutom termíne 28.
septembra. Dôvodom je to, že
koncesionárska spoločnosť
projektu PPP Granvia, a.s., dodnes
neodovzdala ministerstvu
dopravy všetky potrebné doklady
tak, aby sa plánovaný termín
sprevádzkovania novej rýchlo-
stnej cesty mohol naplniť.

-am-

P r e d a j ,  k ú p a
� Predám kompletne zrekon-
štruovaný 3-izbový byt s klimati-
záciou v ZM o výmere 62 m2 +
balkón a pivnica. Cena 53 000 €.

Kontakt: 0905 797 067
15/068/2011/PČ, 12/035/2011//DZ

� Predám 8-árový pozemok v
Dolných Sľažanoch, smer
Neverice.

Kontakt: 0908 123 910
15/069/2011/PČ, 12/036/2011/DZ

� Predám čierne jazdecké čižmy
číslo 91/2 – 10 úplne nové.

Kontakt: 037/632 15 26, 0948
021 269

15/067/2011/PČ, 15/053/2011/DZ

� Predám 0,5 ha ornej pôdy v

celosti v katastrálnom území
Chyzerovce vedľa autostrády
medzi Tesárskymi Mlyňanmi a
Chyzerovcami.

Kontakt: 0905 951 760
15/070/2011, 15/054/2011/DZ

� Prevádzame izolatérske a

pokrývačské práce, rekonštrukcie

starých striech, zamazávanie

hrebenáčov.

Kontakt: 0948 506 795, 0911

434 400, 037/633 11 86

15/071/2011/PČ, 15/055/2011/DZ

� Predám záhradu s chatkou v
Čaradiciach s výmerou 16,7 á,
všetky inžinierske siete, vhodná

na 2 stavebné pozemky.
Kontakt: 0911 540 501

15/072/2011/PČ, 15/056/2011/DZ

� Predám budovu so 7,5 ár
pozemkom vo Veľkých Vozoka-
noch vhodnú na obchodné účely.
Cena dohodou.

Kontakt: 0907 036 038
15/073/2011/PČ, 15/057/2011/DZ

� Predám 1000-l nádrže na vodu.
Kontakt: 0904 158 259

15/074/2011/PČ, 15/058/2011/DZ

� Ubytovanie vašich domácich
miláčikov – PSÍ HOTEL.

Kontakt: 0904 158 259
15/075/2011/PČ, 15/059/2011/DZ

S lávnostné obrady pomenovania a  jubilantov
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S p o l o č e n s k á  k r o n i k a

N a r o d i l i  s a

O p u s t i l i  n á s

J u b i l a n t i

P r o g r a m  K i n a  T e k o v
28. 9. Captain America: Prvý
avanger, USA

Mladík S. Rogerz úplná vychud-
nutá troska, ale napriek tomu chce
stoj čo stoj vstúpiť do americkej
armády. Sen s mu splní, vyberú
ako kandidáta pre unikátny
experiment, ktorý má v Amerika
produkovať supervojakov.

St. 17.00, vstupné: 2,30 €, MN
do 12 r.
29. 9. Nevinnosť, ČR

Cesta z vrcholu až na absolútne
dno môže byť niekedy veľmi
rýchla. Presvedčil sa o tom aj
uznávaný lekár a milovaný otec,
ktorý čelí obvineniu z veľmi
ťažkého zločinu. Dostať sa z toho
bude veľmi ťažké.

Št.: 18.00, vstupné: 2,30 €, MN
do 12 r.

V piatok kino nepremieta,
pretože je jarmok.
1. – 2. 10. Kovboji a votrelci, USA

Nestarnúci H. Ford a vynikajúci
D. Craig sa v tomto scifi westerne
postavia proti omnoho vyspelej-
ším protivníkom. Machri, s koltmi
prekliato nízko, spoja sily v boji s
mimozemšťanmi.

So. 17.00, ne. 18.00, vstupné:
2,30 €, MN do 12 r.
4. – 5. 10. Lidice, ČR

Nenechajte si ujsť osudy obyva-
teľov Lidíc, ktorým fašisti v 2.
svetovej vojne pripravili neuveri-
teľné peklo. Tento výpravný
veľkofilm je nakrútený podľa
skutočnej udalosti.

Ut. 18.00, st. 17.00, vstupné: 2 €,
MN do 12 r.
7. – 8. – 9. 10. Šmolkovia, USA

Príďte si pozrieť dobrodružstvá
tejto modrej rasy malých bytostí v
dobách stredoveku, ktoré sa
musia vysporiadať samé so sebou
a tiež s ľuďmi, no predovšetkým
so zlým čarodejníkom, ktorý je
posadnutý tým, aby sa ich zmocnil
pre svoje nekalé zámery.

Pi., so. ne.: 17.00, vstupné: 2 €,
MP
11. – 12. – 13. 10. Muži v nádeji,
ČR

Bez preháňania úžasná česká
komédia, v ktorej vás bude
zabávať B. Polívka a jeho partia.
Režisér Jiří Vejdělek namiešal
veľmi dobrý úsmevný koktail, pri
ktorom sa schuti zasmejete. Určite
nepremeškajte!

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

Program kina na
www.kinotekov.eu

www.jatt.szm.sk

15. 8. Samuel Frajka, Nitra
15. 8. Sebastian Kotlár, Nitra
16. 8. Viktória Krpalová, Nitra
19. 8. Mária Lourdes Bihariová, 

Nitra
20. 8. Adrián Šútor, Nitra

22. 8. Miriam Petrovičová,
B. Štiavnica

22. 8. Ivan Chlup, Nitra
24. 8. Eva Molnárová, Nitra
25. 8. Nela Šulganová,

Levice

17. 7. Rudolf Šupa, 1932, Skýcov
21. 7. Ivan Kováč, 1957, Lovce
22. 7. Ladislav Hudec, 1948,

Zl. Moravce
23. 7. Helena Valkovičová, 1934, 

M. Vozokany
26. 7. Ján Molnár, 1944,

Zl. Moravce
27. 7. Emil Škatulak, 1966,

Topoľčianky
28. 7. Ján Kadiš, 1918,

Topoľčianky
29. 7. Jozef Gašpar, 1937, Jelenec
31. 7. Agnesa Viglaská, 1928, 

Velčice
2. 8. Mária Šabová, 1927, Obyce
7. 8. Ján Rajtar, 1921, Sľažany
12. 8. Michal Jančo, 1948, Jelenec
16. 8. Jozef Hvozár, 1945, Nesluša
17. 8. František Žikavský, 1934, 

Topoľčianky
20. 8. Jozef Klučiar, 1920, Skýcov

22. 7. Ing. Jozef Hudik, Zl. Moravce, 85 r.
26. 7. Anna Bebčáková, Zl. Moravce, 80 r.
30.7. Viera Sulíková, Zl. Moravce, 85 r.
11. 8. Ján Hučka, Prílepy, 80 r.
18. 8. Marianna Urbanská, Zl. Moravce, 85 r.
22. 8. 11 Helena Tomanová, Zl. Moravce, 85 r.
23. 8. Helena Vaňová, Zl. Moravce, 90 r.
24. 8. Šimon Kršiak, Zl. Moravce, 85 r.
25. 8. Gizela Kubová, Zl. Moravce, 80 r.
31. 8. Oľga Orságová, Zl. Moravce 80 r.
1. 9. Karol Broniš, Zl. Moravce, 90 r.
1. 9. Mária Segéňová, Zl. Moravce, 85 r.

S p o m i e n k a

Povedali si áno
6. 8. Fedor Kušš a Zuzana Gubišová, Nitra
6. 8. Martin Zeman, Velčice a Bc. Lenka Rajnohová, Hosťovce
6. 8. Michal Polák, Zemplínska Nová Ves a Mgr. Andrea Pechová,

Zl. Moravce
13. 8. Milan Molnár, Zl. Moravce a Andrea Šabíková, Bratislava
20. 8. Tomáš Kouřil a Helena Horková, Zl. Moravce
20. 8. Tomáš Kaplán, Zl. Moravce a Lenka Starovičová, Jelenec
26. 8. František Mášik, Zl. Moravce a Mária Šabová, Obyce
27. 8. Štefan Šabo, Žitavany a Andrea Petrovičová, Zl. Moravce
27. 8. Jozef Havran, Skýcov a Mária Havettová, Zl. Moravce
3. 9. Ing. Martin Šutka, Machulince a Mgr. Eva Škulová, Zl. Moravce

„Kto žije v našich srdciach nezom-
rel“

Dňa 9. septembra 2011
uplynulo sedem ťažkých rokov, čo
nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, dedko a brat

Ing. Emil Dzurej
Kto ste ho poznali a mali radi,

venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomíname a nikdy

nezabudneme
Manželka, syn, dcéra a

súrodenci s rodinami
15/066/2011/PČ, 15/052/2011/DZ

S p o m i e n k a
V týchto dňoch uplynulo 5 rokov,

čo nás navždy opustila starostlivá
mama a milovaná babka

Marienka Bačová
Naša spomienka na Teba je

stále živá.
Kto ste ju poznali a mali k nej

úprimný ľudský vzťah, venujte jej
prosím tichú spomienku.

Syn Pavel s rodinou
15/064/2011/PČ, 15/050/2011/DZ

Meníte poisťovňu?Meníte poisťovňu?
Do konca septembra 2011 môžu

poistenci podávať prihlášku do
inej zdravotnej poisťovne.
Poisťovňu možno zmeniť iba raz v
roku. Prihlásiť sa smieme iba do
jednej z troch.

Na výber je Všeobecná
zdravotná poisťovňa a súkromné
Dôvera a Union poisťovňa. Ak
poistenec zmení poisťovňu, musí
zdravotný preukaz (ZP) vrátiť tej
pôvodnej. Ak mení poisťovňu
samostatne zárobkovo činná
osoba, musí predložiť ročné

zúčtovanie z predchádzajúcich
zdravotných poistení, no rozho-
dujúce je trvanie živnosti.
Dôležité termíny: do 30. 9.
možno podať prihlášku na zmenu
zdravotnej poisťovne, 15. 12. – ZP
je povinná potvrdiť prihlášku, 1.
1. 2012 dátum vzniku poistného
vzťahu v novej poisťovni, 8. 1.
2012 termín na odovzdanie
preukazu poistenca, ako aj Európ-
skeho preukazu zdravotného
poistenia do terajšej poisťovne.

-am-
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Biela pastelka Cyklokolo okolo V. Inovca
Biela pastelka je symbolom

neviditeľných línií, symbolom
sveta nevidiacich. Prostredníc-
tvom bielych pasteliek cez verejnú
zbierku pomáha Únia nevidiacich
a slabozrakých (občianske

združenie) začleňovať sa do
spoločnosti takto hendikepova-
ným ľuďom.

Už 10. ročník verejne zbierky sa
konal 21. septembra vo vyše 120
mestách Slovenska, medzi nimi i v
Zlatých Moravciach. V uliciach,
obchodoch, inštitúciách bolo
možné stretnúť tri dvojčlenné
tímy študentov GJK.

Prispieť v tento hlavný deň
zbierky bolo možné kúpou spinky
v tvare bielej pastelky. Cena
pastelky bola 1 €, no ľudia
prispievali aj vyššou sumou.
Ktokoľvek môže prispieť do konca
roka aj prostredníctvom poslania
prázdnej SMS správy v hodnote 1
€ na číslo 820, vložením
príspevku na účet verejnej zbierky
4030016212/3100.

Vyzbierané peniaze sa použijú
na výskum, špecializované
sociálne poradenstvo a realizáciu
kurzov nevyhnutných pre každo-
denný život zrakovo postihnutých
ľudí. Predsedníčkou únie v našom
meste je Matilda Zemanová, so 47
členmi sa stretáva v Dennom
centre (bývalý klub dôchodcov)
na Mojmírovej ulici 6.

A. Mondočková

Osemnásteho júna t.r. zorgani-
zoval Klub slovenských turistov
MO Zlaté Moravce 2. ročník turis-
tického podujatia Cyklokolo okolo
Veľkého Inovca. Na štart poduja-

tia prišlo tohto roku 52 nadšencov
cykloturistiky a okrem domácich
aj turisti z Bratislavy, Dunajskej
Stredy, Levíc, Vrábeľ, Dolných
Vesteníc, Veľkých Uheriec, Skačan
a Hronského Beňadika.

Organizátor podujatia pripravil
dve turistické trasy. Náročnejšia,
85 km viedla Karlovou dolinou cez
Krížne cesty Malú a Veľkú Lehotu
do Novej Bane a pokračovala
Hronským Beňadikom, Kozárov-
cami, Nemčiňanmi do Zlatých
Moraviec. Druhá 65 km turistická

trasa viedla Cigánskou dolinou a
od rázcestia s Malou Lehotou sa
napájala na prvý okruh do Veľkej
Lehoty. Záver podujatia patril
pohosteniu pri guláši, tombole a

odmene pre najmladšieho
účastníka podujatia, ktorým bol
iba 6-ročný Timotej Laktiš z
Topoľčianok.

Za vydarené turistické poduja-
tie patrí poďakovanie od organi-
zátora turistického podujatia
sponzorom, ktorí poskytli ceny do
tomboly a Mestskej polícii za
bezpečnosť účastníkov pri
otvorení Cyklokola okolo Veľkého
Inovca.

Anton Kaiser
foto: Mgr. Gabriela Jelínková

Cvičením k radosti

Rodinný futbal

Pohyb je ozajstnou cestou k
zdraviu a v súčasnosti si môže
každý nájsť taký, ktorý je pre neho
najprospešnejší. Jedným zo spôso-
bov, ako sa môžu v Zlatých Morav-
ciach venovať sebe a svojmu
zdraviu ženy i muži pohybom, je
cvičenie zumby s cvičiteľkou
Kikou – Kristínou Košelovou.
Orientuje sa na spojenie fyzického
s duchovným, pričom cvičenie s
ňou je skutočnou cestou k radosti,
duševnej i fyzickej harmónii a
spokojnosti. Pokiaľ ste sa ešte
nerozhodli, skúste tento druh
pohybových aktivít a príďte v
niektorú stredu po 17.hodine do

telocvične Strednej školy technic-
kej na Ulici 1. mája.

„Je jedno či máte 16 alebo 60.
Cvičenie zlepšuje psychiku ženy,
pomáha udržiavať pevné svalstvo.
Dôkazom toho je aj skupina žien,
ktoré s dlhoročnou pravidelnos-
ťou sa stretávajú v MŠ na Štúrovej
ulici. Cvičia zostavy na fitloptách,
prvky kalanetiky, jogy a pilatesu.
Cvičíme každý pondelok a štvrtok
od 15.15 do 16.30. Príďte si s
nami zacvičiť,“ pozýva predcvičo-
vateľka Anna Kiššová.

Cvičenie vám možno otvorí
cestu, akú už roky hľadáte.

-am-

FC ViOn Zlaté Moravce v spolu-
práci so spoločnosťou E.ON,
pripravili už druhý ročník zábav-
ného športového podujatia pod
názvom Rodinný futbal.

Na štadióne FC ViOn v sobotu
17. septembra prežili naši
najmenší zaujímavé hry spojené
so súťažami. Po absolvovaní
rôznych disciplín ako beh cez
prekážku, žonglovanie v stredo-
vom kruhu atď., ktoré deťúrence
robili pod dohľadom trénerov
mládežníckych kategórií prišlo na
rad vyhlásenie výsledkov o návrh

maskota FC ViOn.
Vyhlasovateľ súťaže si uplatnil

právo výberu podoby maskota a
jeho mena na spracovanie podľa
podmienok súťaže. Maskot bude
spracovaný v podobe, ktorú
navrhla 14-ročná Laura Homolová
z Nemčinian. Meno maskota
ViOnko vymyslela Erika Babocká,
Zlaté Moravce. 

V rámci programu sa športovej
verejnosti predstavila skupina Old
School Brothers.

-zm-

� Eva Blahová, Gabika Mikul-
cová z GJK.

� Účastníci Cyklokola na Námestí A. Hlinku v ZM.

� V dňoch 24. – 25.
septembra sa konali v Zlatých
Moravciach Majstrovstvá
Slovenska v ultimate frisbee. V
areáli mestského štadióna si
zmeralo sily 11 družstiev – z
Košíc, Prievidze, Senice, Špači-
niec, Trnavy, Bratislavy a

Zlatých Moraviec. Domáci tím
Golden Ants (Zlaté Mravce) na
domácej pôde obsadil
spomedzi špičkových sloven-
ských mužstiev pekné 3.
miesto.

Viac v budúcom čísle.
-am-
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