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Pozvánky

Zlatomoravecké hody v spojení s jarmokom

� Mesto Zlaté Moravce vás pozýva
pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším na stretnutie s primáto-
rom Ing. Petrom Lednárom,
CSc., 19. októbra o 15.hodine do
divadelnej sály MsKS. V kultúr-
nom programe vystúpia deti
škôl mesta Zlaté Moravce.

� Dňa 19. októbra o 17.00 v MsKS
lekárska prednáška pod
názvom Zdravie pod jednou
strechou, viac info str. 6

� Záhradkári a OZ Chyzerovce
pozývajú pri príležitosti

Mesiaca úcty k starším s
poďakovaním sa za úrodu na
slávnosť dňa 15. októbra s
nasledovným programom:
16.00 sv. omša v Kaplnke
Sedembolestnej Panny Márie,
sprievod obcou do KD, kultúrny
program, výstava ovocia a
zeleniny, vstupné ľubovoľné, o
občerstvenie postarané

� MsKS pozýva na zábavný
program Kaviareň Slávia, 13.
11. o 19.00

Tradične sa Zlatomoravecký
jarmok kedysi dávno spájal s
hodami tohto mesta. Po viace-
rých rokoch sa táto tradícia
znovu vrátila a tohtoročné hody
boli oveľa veselšie v porovnaní s
tými predchádzajúcimi. „Mali sme
aj jarmok aj hody i kolotoče!“

Už od skorého rána posledný
pracovný deň v týždni 30.
septembra 2011, mesto Zlaté
Moravce ožilo jarmokom.

Farebná cukrová vata či
pohár medoviny?

Ulice sa od Námestia A. Hlinku
postupne zapĺňali množstvom
ľudí, z ktorých do neskorých
večerných hodín takmer vôbec
neubúdalo. A nie je sa čo čudovať.
Na svoje si prišli jarmočníci
všetkých vekových kategórií.

V predajných stánkoch, ktorých
bolo tohto roku takmer 300, ste
našli doslova všetko. Od hračiek,
oblečenia, záclon, obuvi, rôznych
remeselných výrobkov, balónov,
stánkov s burčiakom či medovi-
nou, rýchloobčerstvením, syrov,
voňavých klobások, chrumkavých
zemiakov až po farebnú cukrovú
vatu a pukance. Deti sa tešili
kolotočovým atrakciám v troch

častiach mesta a bohatý kultúrny
program od 12°°hod. na Námestí
A. Hlinku dodal jarmoku tú
správnu šťavu.

Hudba, spev, tanec, veľké
vtáky = veselé námestie

O svoju šikovnosť sa prišli
podeliť kaderníci, kuchári,
aranžéri stredných odborných
škôl, tanečnými kreáciami
spestrilo program viacero skupín
z CVČ (Zmelita, Piruett, NDC), ZUŠ
(Danciny) a slovenský folklór v
podaní Zlatňanky predchádzal

slávnostnému otvoreniu jarmoku.
Neodmysliteľnou súčasťou

kultúrnych podujatí v Zlatých
Moravciach sú mažoretky zo ZŠ
Pribinova, ktorým zaslúžene
patrilo pomyselné zahájenie tejto
skvelej akcie v spojení s príhovo-
rom primátora mesta Petra
Lednára.

Za niečo úžasné a výnimočné sa
pokladalo vystúpenie sokoliarov
Aquilla z Bojníc, ktorých veľko-
lepé vystúpenie všetkým prítom-
ným vyrážalo dych. Ponad hlavy

návštevníkov prelietavali
obrovské dravé vtáky, ktoré sa
poslušne riadili pokynmi svojich
majiteľov napriek jarmočnému
hluku a cudziemu prostrediu.

Pozvanie na zlatomoraveckú
pôdu s vďakou prijala Jadranka a
Miriam Klimentová, ktoré svojimi
piesňami námestie rozospievali a
dokonca zopár svojich fanúšikov
aj roztancovali.

K zábave a slávnostnej
atmosfére prispeli nemalou
mierou aj vynikajúci hudobníci
Skýcovanky, spevom Ján Ziman a
domáce hudobné skupiny Malý
priestor, Embryo a Slovenský raj.

Námestie však žilo jarmočnou
diskotékou až do neskorej noci.

Počas týchto dvoch dní mal
každý jeden návštevník možnosť
zabaviť sa podľa svojich predstáv,
pretože toho roku ponúkal zábavu
doslova z každého súdka.

Rozprúdiť krv v žilách sa v
sobotu podarilo veselej hudobnej
skupine Eminent, country skupine
Tramp Song a nášmu folklórnemu
súboru Inovec.

Jarmok 2012 bude určite ešte
krajší

Pokračovanie na 2. strane
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Na bezpečnosti a pokojnom
priebehu jarmočných dní sa
veľkou mierou spolupodieľala aj
Mestská polícia.

Aj keď sa stánky otvárali v
piatok zrána o 8.hodine, pre
mestských policajtov sa práca
ohľadne jarmoku popri tých
bežných povinnostiach, začala už
dva dni predtým, svojim neustá-
lym bdením nad obsadzovaním
predajných miest, ako aj nad
samotnou registráciou predajcov.

Jarmok bol službami Mestskej
polície zabezpečovaný nepretr-
žite, v rámci ktorých sa riešili
zákazy vjazdu, poškodzovanie
majetku, nepovolený ambulantný
predaj, znečisťovanie prostredia,
parkovanie, voľný pohyb psov,
verejný poriadok a takisto sa
Mestskou políciou zabezpečovala
ochrana pri výbere jarmočných

poplatkov.
V teréne pracovali mestskí

policajti v plnej zostave (10), s
výnimkou náčelníka Ivana Hritza
(toho času PN) a bez ich novej
pracovnej posily, ktorý je momen-
tálne na 3-mesačnom školení.

To, že si svoju prácu vykonávali
zodpovedne, svedčí pokojný
priebeh celého podujatia bez

väčších rušivých situácií a
momentov a podstatne nižší počet
registrovaných priestupkov v
porovnaní s minulým obdobím
týchto tradičných dní aj napriek
tohtoročnej dvojnásobnej účasti
stánkarov.

K bezpečnosti a poriadku
nemalou mierou prispela aj
miestna štátna polícia v spolu-
práci s Okresným a Krajským
dopravným inšpektoriátom.

Ľ. Rosinská

2

Pokojný priebeh jarmoku vďaka chlapcom
Mestskej polície

Zlatomoravecké hody v spojení s jarmokom
Dokončenie z 1. strany
Aj keď sa o prípravách tohto-

ročného jarmoku vzhľadom k
naštartovaniu nového systému
usporiadania a celkovej zmene
jeho organizácie rozhodlo na
poslednú chvíľu, môžeme
skonštatovať, že snaha všetkých
zainteresovaných strán bola

viacnásobne zúročená a že to stálo
za to. Svedčia o tom pozitívne
reakcie, ohlasy predajcov, kupujú-
cich a návštevníkov pravidelne sa
jarmoku zúčastňujúcich.

A hoci sa v priebehu každej
takejto akcie určite vyskytnú aj
nejaké „trhlinky“, podstatné je o
nich vedieť aby tá ďalšia bola ešte

lepšia.
Tieto dva hektické dni dali

zabrať takmer všetkým
zamestnancom MsÚ vrátane
Mestskej polície, Mestského
kultúrneho strediska, Mestskému
podniku Technické služby, sčasti i
Službytu a Záhradníckym
službám, ktorí zodpovedne dbali

o celkový priebeh akcie,
maximálnu bezpečnosť a
čistotu v meste, vo dne i v noci.

Úplne najúžasnejšie bolo, že na
hody, po veľmi dlhom čase, malo
mesto Zlaté Moravce opäť
kolotoče a že bolo oveľa veselšie.

Ľ. Rosinská
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„MESTSKÝ PARLAMENT“

Niet pochýb o tom, že detské
ihriská sú tŕňom v oku nejedného
vandala. Ako si chcete poradiť s
týmto problémom pán primátor?

Od mája roku 1999 spadajú
detské ihriská pod správu
Mestského podniku Záhradnícke
služby Zlaté Moravce. Podľa
môjho zistenia sa v priebehu
rokov 2004 – 2010 zakúpili nové
preliezačky a šmýkaľky v hodnote
51 739, 37€, ktoré boli časom
doplnené o hojdačky na pružine.
Postupne sa tak detské ihriská
zmodernizovali, aby slúžili svojmu
účelu a takisto spĺňali normy EÚ.
Riaditeľ ZS Marian Tomajko mi
podal okrem iného aj aktuálne
informácie o detských ihriskách,
ktoré boli tento rok doplnené o 10
prehupovacích hojdačiek,
pokazené boli opravené a na

Kalinčiakovej a Tekovskej ulici
pribudli na mieste odcudzených
šmýkaliek dve nové. Údržba kvôli
neustálemu poškodzovaniu je
dosť náročná, vzhľadom aj k
tomu, že sa podľa pána Tomajka
pieskoviská pravidelne čistia,
dezinfikujú, prekopávajú a
postupne dopĺňajú novým
pieskom.

Preto uvažujem o vytvorení
hliadok z rady dôchodcov, vďaka
ktorým by sa eliminovalo poško-
dzovanie týchto detských kútikov
a majetok obce by bol oveľa viac
chránený. Ak by upozornenie a
dohovorenie „starých rodičov“
nebolo postačujúce, nimi privo-
laná posila z radov Mestskej a
Štátnej polície by si  už s istotou s
výtržníkmi „poradila“.

Ľ. Rosinská

N a  s l o v í č k o ,  p á n  p r i m á t o r

Ing. Ladislav Boršč
Poslanec Mestského zastupiteľ-

stva v Zlatých Moravciach
Ladislav Boršč sa narodil 6.
februára 1949, v Kelči. Je ženatý,
má jednu dcéru a narodením
svojho vnuka sa spokojne hrdí
titulom starý otec.

Po ukončení štúdia maturitnou
skúškou na Strednej priemyselnej
škole strojníckej v Snine, vyštudo-
val Vysokú školu poľnohospodár-
sku – mechanizačnú fakultu v
Nitre. Po 26. rokoch práce v
Plemenárskom podniku v Topoľ-
čiankach ako mechanizátor
(1973-1999), pracoval 3 roky ako
zástupca prednostu na Okresnom
úrade v Zlatých Moravciach. Do
roku 2002 bol predsedom
predstavenstva Bytového
družstva ZM, v ktorom je od roku

2002 riaditeľom.
Medzi jeho najväčšie záľuby

patrí predovšetkým rekreačný
šport, ktorému stále aktívne
holduje. Veľmi rád si zahrá volej-
bal, v zime lyžuje. Vždy si nájde
chvíľku na dobrú knihu rôznych
žánrov a relaxom mu je i práca v
záhradke.

Funkciu poslanca vykonáva
druhé volebné obdobie a v spojení
s tým je jeho snahou a zároveň
túžbou prispieť k schvaľovaniu
uznesení, ktorých realizácia bude
prospechom všetkým občanom
mesta Zlaté Moravce.

Poslanec Boršč sa vyjadril, že by
bol veľmi rád, keby sa zlepšili
vzťahy medzi primátorom Petrom
Lednárom a poslancami MsZ
kandidujúcich za koaličné strany,
ktoré ho vo voľbách podporovali.

Podľa neho by sa ľahšie presadzo-
vali jeho zámery pri riadení chodu
Mesta vo všetkých činnostiach,
ktoré podliehajú schváleniu
Mestským zastupiteľstvom.

Svoje predstavy doplnil: „Chcel
by som, aby sa podarilo zrealizo-
vať zámer na vybudovanie parko-

vacích miest v centre mesta,
napríklad vybudovaním podzem-
ných garáží na mieste terajšieho
Mexikoplacu a zároveň aby sa
tento mestský areál mohol zmeniť
na oddychovú zónu so zabezpeče-
ním miesta pre tržnicu.“

Ľ. Rosinská

� Ing. Peter Lednár, CSc.

�� Ing. Ladislav Boršč, poslanec Mestského zastupiteľstva vIng. Ladislav Boršč, poslanec Mestského zastupiteľstva v
Zlatých MoravciachZlatých Moravciach

PRÁVOMOCI MESTSKEJ POLÍCIE
Čo je Mestská polícia
Mestská polícia pracuje v súlade

s viacerými zákonmi (Zákon SNR
o obecnej polícii 564/1991 Z.z., o
cestnej premávke 8/2009 Z.z., o
sťažnostiach 9/2010 Z.z., o pries-
tupkoch 372/1990 Z.z., Trestný
zákon 300/2005 Z.z.), od ktorých
sa ďalej odvíja jej práca a právo-
moci s nimi súvisiace.

Obecná polícia je charakterizo-
vaná podľa § 2 č. 564/1991 Z.z.,
ako poriadkový útvar pôsobiaci

pri zabezpečovaní obecných vecí
verejného poriadku, ochrany
životného prostredia v obci plnení
úloh vyplývajúcich zo všeobecne
záväzných nariadení obce, z
uznesení obecného zastupiteľstva
a z rozhodnutí starostu obce.

Podľa zákona 564/1991 a VZN
č.3/1991 Mestská polícia v
Zlatých Moravciach zabezpečuje
verejný poriadok v meste, chráni
majetok mesta a občanov pred
poškodením, zničením, stratou

alebo zneužitím, ochraňuje
životné prostredie v ňom. Zabez-
pečuje dodržiavanie poriadku,
čistoty, hygieny v uliciach, iných
verejných priestranstiev a verejne
prístupných miestach. Vykonáva
všeobecne záväzné nariadenia
mesta, uznesenia Mestského
zastupiteľstva a rozhodnutia
primátora.

Čo si mestský policajt môže
dovoliť

Pri výkone služby majú mestskí

policajti právo vyzvať občana a
organizácie, aby upustili od
konania, ktorým narušujú verejný
poriadok, vyzvať občana, aby
preukázal svoju totožnosť, od
všetkých zúčastnených, ktorí
môžu prispieť k objasneniu pries-
tupku, požadovať vysvetlenie a
pri predvedení obvineného sa
môžu presvedčiť, či nemá pri sebe
život ohrozujúci predmet a zbraň
a  majú právo ich odobrať.

Pokračovanie na 4. strane
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Drobné zvieratá spestrili jarmočný deň

To najlepšie a najkvalitnej-
šie z ríše drobných zvierat
prezentované na 9. Požitav-
skej výstave v areáli
mestského amfiteátra v
Zlatých Moravciach máme
úspešne za sebou. Táto ľuďmi
obľúbená a stále viac vyhľa-
dávanejšia akcia bola zastre-
šená domovskou ZO
Slovenského zväzu chovate-
ľov, ktorej predseda je Štefan
Kramár. Účastné svojou
spoluprácou bolo aj Mesto
Zlaté Moravce, ktoré prispelo
materiálnou a finančnou
pomocou.

Výstava sa konala v dňoch
30.septembra a 1.októbra
2011 pri príležitosti Zlatomo-
raveckého jarmoku, pričom
toto spojenie sa stalo nielen
spestrením a obohatením, ale
doslovne tradíciou. Prekvape-
ním bol aj hojný počet a
zastúpenie zvierat, čo všetci
len s radosťou privítali. Toto
číslo sa vyšplhalo k hranici
600. Uvedený počet nás
neomylne presvedčil o tom,
že sa rady mladých chovate-
ľov a teda aj vystavovateľov
drobných zvierat rozširujú. Je
to samozrejme veľmi potešu-
júca a pozitívna informácia,
prihliadnuc k tomu čo všetko
tento koníček so sebou
obnáša.

Konkrétne tejto výstavy
sa zúčastnili vystavovatelia
zaberajúci región od Topoľ-
čian po Komárno a od
Trnavy po Zvolen. Tento rok

boli vystavovatelia zastúpení
vo vysokom počte a prispeli
konkrétne do expozície v
sekcii králikov počtom okolo
300 kusov, ktorý sa navýšil o
20 voliér holubov a 65 voliér
hydiny. Adekvátny k počtu
zvierat bol aj počet posudzo-
vateľov, ktorých bolo 10. U
zvierat hodnoteniu podliehali
parametre ako sú hmotnosť,
typ, tvar, srsť, perie, celkový
náhľad posudzovateľa a
starostlivosť, ktorá v sebe
zahŕňa predovšetkým čistotu.
Ich hodnotenie bolo odborné,
kvalitné a včasné. Čo sa
preukazuje a odráža aj v
samotných výsledkoch, ktoré
sú nasledovné:

expozícia holubov:
Americký King biely od
chovateľa Jána Bollu zo
Zlatých Moraviec

expozícia hydiny: Zdrob-
nelá Holanďanka čierna
bielochocholatá zástupkyňa
zdrobnelých  plemien, ktorej
chovateľom je Ondrej Bača zo
Sľažian. Medzi zdrobnelými
plemenami bola aj víťazka
ceny memoriál Jána Šalinga
od chovateľa Milana Horvá-
tha z Machuliniec, Zdrobnelá
Wyandotka biela

expozícia králikov: celko-
vým víťazom sa stal Veľký
svetlý strieborný, ktorý spadá
pod stredné plemená a jeho
hrdým chovateľom je Marek
Ferenczy z Janíkoviec (Nitra)

Odovzdávanie cien opráv-
neným víťazom prebehlo v

Sobotu o 15.00 hod., primáto-
rom Zlatých Moraviec Ing.
Petrom Lednárom, CSc., ktorý
mal vo výstavnom výbore
čestné predsedníctvo spolu s
Jozefom Michalíkom a tajom-
níčkou Ing. Jarmilou Dúbrav-
skou. Primátor Mesta pri tejto
príležitosti vo svojom prího-
vore vyzdvihol dôležitosť
uchovania tradície tejto
výstavy. Zároveň zlatomora-
veckej ZO Slovenského zväzu
chovateľov prisľúbi svoju
pomoc a podporu, pričom už
teraz sa teší na ďalší ročník
atraktívnej a pestrej chova-
teľskej výstavy. 

Cieľ výstavy
Cieľom tejto výstavy bola

okrem prezentácie chovaných
exponátov, ktorá v sebe

ukrýva obrovskú dávku
obetavosti a práce aj propa-
ganda čistokrvného chovu
zvierat. Poďakovanie za
plynulý a hladký priebeh
výstavy patrí všetkým zainte-
resovaným stranám
konkrétne členom miestnej
chovateľskej organizácie,
sponzorom, vedeniu mesta,
posudzovateľom, chovateľom
a v neposlednom rade
všetkým návštevníkom.
Každým rokom ich pribúda
stále viac predovšetkým tých
školopovinných a škôlkarov,
ktorí sa prídu pozrieť na
zvieratá pod dozorom svojich
pedagógov. S koncom
výstavy sa dá rozlúčiť len
so slovami o rok dovidenia!

M. Petrovičová

PRÁVOMOCI MESTSKEJ POLÍCIE
Dokončenie z 3. strany
Udeľujú pokuty, používajú

„papuče“ na uzamykanie kolies
áut, pri ochrane zdravia a života
môžu použiť donucovacie pros-
triedky (hmaty, chvaty, údery,
kopy sebeobrany, slzotvorné
prostriedky, putá, služobného psa
a zbraň).

Mestskí policajti sú teda
povinní podľa svojich možností,
schopností v medziach zákona
zakročiť, prípadne vykonať iné

nevyhnutné opatrenia, ak je
dôvodné podozrenie, že je
páchaný trestný čin, priestupok
alebo iný správny delikt.

Udeľujú a vyberajú pokuty tiež
za priestupky proti bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky
spáchané nerešpektovaním
zákazu, ktorý vyplýva z miestnej
úpravy cestnej premávky a
oznamujú príslušným orgánom
porušenie právnych predpisov,
ktoré zistia pri plnení svojich úloh

a ktorých riešenie nepatrí do
pôsobnosti Mesta.

Vinník by mal podľa platného
VZN MP zaplatiť pokutu v
korunách

Mestská polícia bola založená v
roku 1991, jej zakladateľom je
exprimátor Ing. Peter Orban, 19
rokov je jej náčelníkom Mgr. Ivan
Hritz a takmer rovnako staré je aj
jej Všeobecne záväzné nariadenie,
ktoré sa po celú dobu neaktuali-
zovalo. Ako príklad postačí

definovaná výška pokút, ktorá je
ešte stanovená v Slovenských
korunách. Nehovoriac o tom, že
Zákon o obecnej polícii 564, Zákon
o priestupkoch a ostatné právne
normy boli aktualizované
viackrát.

Výšku sankcii stanovuje Zákon
o priestupkoch, ktorým sa
Mestská polícia musí riadiť.

Ľ. Rosinská

� Primátor Peter Lednár blahoželá a odovzdáva cenu jednému z
mladých chovateľov na 9. Požitavskej výstave v areáli amfiteátra
v Zlatých Moravciach.
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Po jarmoku nastúpila upratovacia čata

Farebná fasáda bytového domu na Mojmírovej

Zlatomoravecký jarmok je už
minulosťou, no podstatné je
vyzdvihnúť to, že k jeho prípra-
vám svojím dielom prispeli aj
mestské podniky, medzi ktoré
spadajú aj Technické služby.

Pre zamestnancov TS sa
jarmočný „ošiaľ“ spustil už začiat-
kom týždňa v ktorom sa jarmok
konal. Obnášal upratovanie verej-
ných priestranstiev a samotnú
úpravu terénu. Pod ich kompeten-
ciu spadlo umiestnenie zvislého
prenosného dopravného znače-
nia, ako aj zabezpečenie zátarás,
ktorými bol jarmok ohraničený.

Takáto akcia so sebou prináša
hordy odpadu, na čo boli ľudia z
Technických služieb dobre pripra-
vení. Ulice mesta v jarmočné dni
upratovalo a čistilo spolu 15 ľudí.
Ich mravčia robota sa začala v
sobotu o 2.00 hod. v noci a
trvala do 6.00 hod. ráno.

Čistiace práce v sebe zahŕňali
okrem prevádzky zametacieho
vozu „IFA“, ručné zametanie a
vysýpanie pevných aj doplňujú-
cich prenosných smetných košov.
K dispozícii bol traktor s vlečkou
a zberný voz na vývoz komunál-
neho odpadu.

Počas jarmoku bolo po meste
navyše rozmiestnených 8 kusov
1100 litrových kontajnerov a dva
kontajnery boli k dispozícii
Výstave chovateľov v areáli

mestského amfiteátra.
Druhá vlna veľkého upratova-

nia prišla v sobotu v čase od 18.00
hod. do 21.00 hod. Je dôležité
podotknúť, že kontajnery aj
smetné koše boli počas jarmoku
priebežne kontrolované a v čase
kontroly bol ich stav v poriadku.
Nedalo sa však predísť ich
rýchlemu naplneniu, ktoré
prebehlo vo veľmi krátkom
časovom úseku. Po tomto zistení
nebol príjazd s potrebnou techni-
kou k odpadkovým košom možný,
predovšetkým z dôvodu bezpeč-
nosti ľudí, ktorí sa tejto akcie
zúčastnili v hojnom počte.

Dnes už nie je po jarmoku a v
rámci tejto akcie vyprodukova-
nom odpade ani stopy a tak sme
sa z jarmočného rozruchu vrátili
späť do svojich každodenných
koľají.

Rozmiestnenie kontajnerov
Okrem čistenia v súvislosti s

jarmokom dávajú Technické
služby v rámci jesenného uprato-
vania do pozornosti rozmiestne-
nie kontajnerov na stálych
stanovištiach, ktoré boli doplnené
aj o dve nové:

m.č. Prílepy: Nová ul., Parková
ul. – od 3.10. do 31.10.2011

m.č. Chyzerovce Palárikova ul.,
Družstevná ul., Ul. B.S.Timravy –
od 3. 10. do 31. 10. 2011

Ulice: Spojovacia, Záhradnícka,

Žitavské nábrežie, Robotnícka,
Tekovská – od 3. 10. do 31. 10.
� Radlinského – od 3. 10. do 10.

10. � Jesenského č.15 – od 3. 10.
do 10. 10. � križovatka ulíc M.
Urbana, Dlhá – od 10. 10. do 17.
10. � Ul. SNP – od 10. 10. do 17.
10. � križovatka ulíc Štefánikova,
Dlhá – od 10. 10. do 17. 10. �
križovatka ulíc Tolstého, Dlhá – od
17. 10. do 24. 10. � križovatka ulíc
Kollárova, Dlhá – od 17. 10. do 24.
10. � križovatka ulíc Vajanského,
Dlhá – od 24. 10. do 31. 10. �
koniec Dlhej ul. č. 62 – od 24. 10.
do 31. 10. � Rovňanova – od 4. 10.
do 31. 10.

Ďateliniská:
� Šoltésova č.23 – od 3. 10.

do10. 10. � križovatka ulíc Slov.
armády, Krátka – od 3. 10. do 10.
10. � križovatka ulíc Slov. armády,
Rázusova – od 10. 10. do 17. 10. �
križovatka ulíc Rázusova, Krížna –
od 10. 10. do 17. 10. � križovatka
ulíc Potočná, Rázusova – od 17.
10. do 24. 10. � zač. ul. Dobšin-
ského od Slov. armády – od 17. 10.
do 24. 10. � Slovenskej armády č.
15 – od 24. 10. do 31. 10. � Zelená
– od 24. 10. do 31. 10. � 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.

M. Petrovičová

Mestský podnik Službyt Zlaté
Moravce spravuje 25 bytových
domov, z toho v súčasnosti sú už
štyri z nich zrekonštruované.

Ako posledný sa vynovil bytový
dom na Ul. Mojmírova č. 1, 3, 5.
Vlastníci týchto bytov sa pre svoje
bývanie trápili už dlhší čas.

Na obvodových múroch sa
objavili praskliny, cez tepelné
mosty bol obrovský únik tepla, cez
strechu neúnosne do bytov v
horných podlažiach zatekalo, ako
aj cez balkóny. Cez okná a dvere,
ktoré netesnili fúkal vietor, čo
malo značný vplyv na pokojné
žitie v domácnostiach. Túto situá-
ciu vlastníci bytového domu začali
riešiť na schôdzi vlastníkov 14.
decembra 2010. Nasledovalo
niekoľko ich spoločných stretnutí,
hlasovanie, schvaľovanie dodáva-
teľa a financovanie rekonštrukcie

celého objektu. V konečnom
dôsledku sa nájomníci spoločne
rozhodli pre firmu Fenestra Sk, s.
r. o., zo Zlatých Moraviec, ktorá
realizáciu opravy začala v máji, s
ukončením prác v septembri
2011.

Celá rekonštrukcia bytového
domu pozostávala z výmeny okien
a dverí v spoločných priestoroch,
zo zateplenia bytového domu
(fasád) – rekonštrukcia strechy, z
výmeny strešnej krytiny, montáže,
výmeny vodovodných, plynových
a odpadových potrubí, rekon-
štrukcii balkónov a opravy odkva-
pových chodníkov.

Investície do bytového domu
prinesú ďalšie úspory tepla s
predĺžením jeho životnosti a
lepšieho pocitu z vynoveného,
spokojnejšieho a hlavne bezpeč-
nejšieho bývania všetkým

občanom, ktorí v ňom žijú. Ľ. Rosinská
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Nová ambulancia Cesta k zdraviu

Primátor mesta Zlaté Moravce
Ing. Peter Lednár, CSc. s riadite-
ľom Mestskej nemocnice prof.
MUDr. R. Korca, DrSc. Michalom
Grujbárom, odovzdali v piatok 7.
októbra 2011 lekárom chirurgic-
kého oddelenia do užívania novú
príjmovú ambulanciu.

Tá stará nebola svojou veľkos-
ťou ani zariadením vhodná k
dôstojnému vyšetrovaniu pacien-
tov, preto sa zlúčili dve miestnosti.
Dôležité je spomenúť, že sa nová
ambulancia vybavila novým
nábytkom a zariadením, ktoré
nemocnicu nestáli ani Cent.
Zainteresované strany priložili
ruku k dielu nezištnou pomocou a
niečo sa podarilo nájsť v nemoc-

ničných skladoch.
Podľa riaditeľa Grujbára je

dôležité, aby okrem vysokého
štandardu poskytovaných služieb,
ktorý je vďaka lekárskemu tímu
svojim pacientom vždy v mestskej
nemocnici zabezpečený, bola
možnosť tráviť čas nevyhnutný na
ošetrenie v prostredí, v ktorom je
všetkým príjemne. Je mimoriadne
pozitívne, že takéto úpravy a
zmeny sa dajú urobiť aj svojpo-
mocne.

„Rovnako dôležité je aj to, že sa
začali efektívne využívať zdroje,
ktorými nemocnica disponuje“ -
dodal M. Grujbár.

Lr

Každodenne podliehame
vplyvom uponáhľanej doby, ktorá
nám so sebou prináša obrovské
dávky stresu, chaosu a nepozor-
nosti. Všetky tieto faktory sa
odzrkadľujú na tom jedinom a
najcennejšom čo máme a tým je
zdravie. Keď je ľudské telo v
poriadku a nič mu nechýba
pozitívne sa to odzrkadľuje na
našich výkonoch, psychike a
kondičke.

Práve tu sa dostáva do pozor-
nosti slovo prevencia, ktorá
prispeje k prázdnejším čakárňam
lekárskych zariadení. Po prípade
aspoň zmierni dôsledky už existu-
júcich zdravotných problémov.
Zdravie máme len jedno a preto
spomaľme, načúvajme potrebám
nášho organizmu a pomôžme mu
zbaviť sa nečistôt a jedov, ktoré sa
v ňom uložili našim vlastným
pričinením. Doprajme mu
potrebné množstvo vitamínov,
minerálnych látok a prispejme tak
k posilneniu našej imunity či
získaniu energie.

Dôležitosť sa prikladá aj k
samotnej osvete ľudí s možnosťou
o svojich zdravotných problémoch
diskutovať a zároveň dostať aj
odpovede s možným riešením.
Táto alternatíva sa otvára spolu s
pravidelnými lekárskymi
prednáškami, ktoré by sa mali
uskutočňovať v

priestoroch Mestského kultúr-
neho strediska jeden krát do
mesiaca. Prvá z radu sa konala

22.septembra 2011 s účasťou
MUDr. Kempného, MUDr. Košlíka
a MUDr. Lisáka.

Myšlienku pravidelne sa stretá-
vať pod jednou strechou v
súvislosti so zdravím a samotnou
prevenciou zhmotnil primátor
Mesta Zlaté Moravce Peter
Lednár, ktorý podľa jeho
vlastných mal možnosť spraviť
zázrak, prial by si zdravie pre
všetkých.

Príroda nám poskytla mnoho
darov vo forme bylín a rastlín,
ktoré sa spracovávajú do rôznych
liečiv a liekov (aloe vera, ženšen,
ginko, cesnak, jačmeň materina,
dúška, echinacea). A práve aloe
vera je jedným z najširšie použi-
teľných darov, z ktorého sa
využíva iba dužina z vnútra listov
a ďalej sa spracováva na rôzne
výrobky. Spomenuté výrobky si
môžete v rámci prednášok aj
zadovážiť. Jedná sa o široké
spektrum prírodných doplnkov na
detoxikáciu, regeneráciu, preven-
ciu a zlepšenie zdravia, starostli-
vosti o pokožku ako aj o
dekoratívnu kozmetiku. Najbliž-
šie spoločné stretnutie, ktorého
kľúčovým slovom je zdravie a
prevencia sa uskutoční dňa 19.
októbra 2011 o 17.00 hod. v
priestoroch MsKS.

Túto tému uzavrieme citátom
„Vaša potrava nech je Vaším
liekom“ (Hippokrates).

mp

Prestrihávaním pásky primáto-
rom mesta Zlaté Moravce Ing.
Petrom Lednárom, CSc. sa 29.
septembra 2011 o 8°°hod.
otvorilo nákupné centrum
„Hypermarket TESCO“.

Počas programu, ktorý
predchádzal slávnostnému a ofi-
ciálnemu otvoreniu, spoločnosť
Tesco prostredníctvom riaditeľa
HP ZM Justína Antalíka odovzdalo
finančný príspevok v hodnote 700
€ Opatrovateľskej službe do rúk
PaedDr. Klaudii Ivanovičovej ako
zástupkyni za MsÚ a detské
reflexné vesty, ktoré s vďakou
prijala za vybranú Materskú
škôlku riaditeľka Anna Zelenková.

Ceremoniál bol obohatený o

milé kultúrne vystúpenie obdaro-
vaných detí z Materskej škôlky
„Dúha“ na Žitavskom nábreží,
ktoré zaspievali pieseň zloženú
výnimočne pre Tesco.

Prví nedočkaví nakupujúci už
stáli pred Tescom takmer hodinu
pred jeho otvorením, čo len
potvrdilo primátorove slová, v
ktorých vyjadril svoje nadšenie a
spokojnosť nad zrealizovaním
tohto projektu už aj v našom meste.

Len tri mesiace spätne na
mieste, kde sa práve v tejto chvíli
nakupuje vo veľkom, bol len
prázdny pozemok a je až neuveri-
teľné ako rýchlo sa naše mesto
mení.

-lr-

T e s c o  o t v o r i l i  a j  d e t i  „ D ú h y “

� MŠ Žitavské nábrežie.

� P. Lednár, primátor, E. Grzybová, vrchná sestra, MUDr. Peter
Farkaš
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Záhradkári oslavovali 50. výročie vznikuZáhradkári oslavovali 50. výročie vzniku

Výstava ovocia, zeleniny a okras-
ných drevín bola 6.októbra o 10.00
hod. úspešne otvorená. Úvodný
príhovor predniesla v mene
predsedu zväzu záhradkárov
Miloša Bančáka tajomníčka Anna
Michalkoc - Kudrejová. Privítanie
patrilo všetkým pracovníkom
MsKS, výboru ZO SZZ v zastúpení
jeho člena Juraja Svetlanského,
záhradkárom ako aj občanom
zúčastnených na tejto výstave.
Otvorenia sa zúčastnil aj primátor
mesta Zlaté Moravce Peter Lednár
a poslanec Nitrianskej
samosprávy, riaditeľ mestského
podniku Správa športových zaria-

dení – Marián Kéry.
To najlepšie zo svojich záhrad

prezentovalo 13 záhradkárov zo
Zlatých Moraviec a Čaradíc. Táto
záľuba v sebe skrýva veľa trpezli-
vosti a úsilia už len z dôvodu, že
viacerí prívrženci záhradkárčenia
uprednostňujú ekologické pesto-
vanie.

Medzi vystavovanými plodmi
ste mohli nájsť rôzne odrody jabĺk
(Topaz, Ontario, Golden delicius,
Bohémia), hrušiek (Erika, Pastor-
nica), hrozna (Pastel, Zagrava,
Moldova, Rekord). K spestreniu
stolov prispeli vystavované
ozdobné tekvičky, turecká lieska,

gaštan jedlý a mišpuľa, ktorá pred
samotnou konzumáciou musí
prebehnúť vymrznutím vďaka
ktorému zosladne. Z radu zeleniny
našli svoje zastúpenie paradajky,
papriky, cesnak, cibuľa a potešili i
domáce zaváraniny. Chuťovkou
bol 100% jablkový mušt.

Pastvou pre oči boli krásne
naaranžované kytice ruží zo
Záhradníckych služieb, rôzne
kvety, ale aj ikebany od vystavo-
vateľov.

Pre tých, ktorí si chceli niečo o
pestovaní prečítať boli zaujímavé
ukážkové časopisy a knihy práve s
touto tematikou.

Výstava sa uskutočnila už po
štvrtý krát a okrem ovocia,
zeleniny a drevín ste si tu mohli
pozrieť fotografie, ktoré zachytá-
vajú záhradkárske dianie už od
roku 1980. Medzi vystavovanými
boli aj zábery, ktoré zvečnili každú
jednu výstavu záhradkárov či
históriu samotného mesta.

Svojimi krásnymi a hravými
prácami prispeli aj tí najmenší
z Materskej škôlky – Dúha,
sídliacej na Žitavskom nábreží.
Po ukončení výstavy  boli všetky
vystavované dobroty odovzdané
práve jej.

MP

V MsKS v Zlatých Moravciach sa
dňa 7. októbra 2011 konali oslavy
50. výročia založenia ZO SZZ.
Slávnostné podujatie otvoril riadi-
teľ MsKS Bc. Peter Kereš, na
ktorom privítal, prof. Ing. Ivana
Hričovského, DrSc., tajomníka RV
SZZ JUDr. Juraja Korčeka, Prof. Ing.
Jána Prasličku, CSc., poslanca VÚC
Nitra Mgr. Mariana Kéryho  a
všetkých prítomných.

Predseda Základnej organizácie
Miloš Bančák predniesol stručnú
históriu ZO, po ktorej nasledovalo
minútou ticha uctenie si pamiatky
zakladateľa organizácie Jozefa
Holečku.

Pri zrode Miestnej pobočky
Slovenského zväzu záhradkárov a
ovocinárov sa dňa 10.apríla 1960
v Zlatých Moravciach zišlo 20
členov, ktorí prijali funkcie vo

výbore zväzu. Predsedom sa stal
Ján Špickof, tajomník Jozef
Holečka, pokladník Michal Oravec,
hospodár Jozef Oľah, revízori
účtovníctva Ivan Ivanovič a Tibor
Hiller. Významným medzníkom v
rozvoji ZO bolo nadviazanie
družby so záhradkármi v Bystřici
pod Hostýnem, ktorá pretrváva
dodnes a je významným prínosom
pri vymieňaní si záhradkárskych
skúseností. Na poste predsedu
organizácie sa vystriedalo 7
predsedov, ktorí vo svojej funkcii
odviedli veľký kus práce, za čo im
patrí poďakovanie.

Vďaka záslužnej práci záhrad-
károv sa dostávajú do povedomia
verejnosti nové odrody rastlín
odolné voči novodobým choro-
bám a získané skúsenosti sa tak
dedia z pokolenia na pokolenie.

Do dnešnej doby je v Zlatých
Moravciach 10 záhradkárskych
osád a spolok pridomových
záhradkárov s celkovým počtom
262 zaregistrovaných členov.
Deväť záhradkárskych osád je
vysporiadaných a získaných do
osobného vlastníctva. SZZ organi-
zuje každý rok výstavu ovocia,
zeleniny a okrasných drevín, na
ktorej členovia prezentujú svoje
ekologické úspechy bez chemic-
kých prostriedkov. Priemerný vek
záhradkárov sa pohybuje okolo 65
rokov, preto je prioritou zväzu
odovzdávať svoje získané skúse-
nosti mládeži a viesť ich k  láske k
prírode, aby mladá generácia
pokračovala v dosiahnutých
úspechoch svojich dedov a otcov.

Za záslužnú prácu v organizácii
boli odmenení diplomom Ing.

Serafína Ostrihoňová, JUDr. Juraj
Korček, Peter Hlavačka, prof. Ing.
Ivan Hričovský, DrSc., PhDr. Ferdi-
nand Káčer, Ing. Lýdia Košalková
a Marian Tomajko. Obohatením
oslavy boli odborné prednášky
Prof. Ing. Jána Prasličku, CSc.,
JUDr. Juraja Korčeka a prof. Ing.
Ivana Hričovského, DrSc. o
ochrane rastlín a význame doma
vypestovaného ovocia a zeleniny.
V kultúrnom programe vystúpili
spevácke súbory Benát z Machuli-
niec a Babička zo základnej
organizácie JDS Zlaté Moravce.
Súčasťou oslavy bola aj výstava
ovocia, zeleniny a okrasných
drevín.

Záver podujatia, ktorú podporil
VÚC Nitra, patril pohosteniu pre
pozvaných hostí.

A. Kaiser
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Jediným klikom zachráňme Vozokánskeho leva

B u d ú  z i s ť o v a ť  c e l o ž i v o t n é  v z d e l á v a n i e

V októbri sa koná online
hlasovanie za to, ktorá socha si
zaslúži opravu z peňazí Nadácie
VÚB. Medzi pamätníkmi z
ôsmich miest a obcí je aj socha
Vozokánskeho leva. Každý z nás
z pohodlia svojho domova môže
ovplyvniť, ktorá zo sôch získa
grant v tomto roku.

Počas októbra sa uskutočňuje
na internete hlasovanie Poklady
môjho srdca. Spolu s pamätníkom
protitureckých bojov neďaleko
Veľkých Vozokán v ňom súťaží
ďalších 8 miest a obcí. Tá socha,
ktorá dostane najviac online
klikov, získa finančnú podporu na
potrebnú opravu. Hlasovanie sa
vykonáva na stránke
www.vub.sk/sochy. Ak teda
chcete, aby sa bronzový lev dočkal
tak potrebnej očisty, zapojte sa do

hlasovania do konca októbra aj vy.
Napísala nám a upozornila na
záchranu pamätníka cez interne-
tové hlasovanie Soňa Juriková,
Account Exekutive, Arthur media,
s.r.o., Bratislava.

Túto monumentálnu pamiatku
na mohutnom travertínovom
podstavci v roku 1896 vytvoril
Béla Markup. Pripomína slávne
víťazstvo uhorských vojsk nad
Turkami v roku 1652. V boji
zahynuli stovky ľudí. Medzi
padlými v uhorských radoch boli
aj štyria mladí šľachtici, bratia
Esterháziovci. Ladislav - gróf
Esterházi, večný majiteľ hradu
Fraknó, radca Cisársko-kráľovskej
vznešenej komory a hlavný veliteľ
pevnosti v Pápe. František Ester-
házi, hlavný veliteľ pevnosti v
Ďarmotách. Tomáš Esterházi,

zástupca veliteľa Levického
hradu. Gašpar Esterházi, rytier
Zlatej ostrohy. V miestach bojov

im dala rodina Esterháziovcov
postaviť pamätník.

-am-, foto: archív Nadácie VÚB

� Vozokánsky lev.

Slovenská republika sa
prostredníctvom Štatistického
úradu SR zapojila do zisťovania o
celoživotnom vzdelávaní dospe-
lých (AES 2011), ktoré sa uskutoč-
ňuje v mnohých členských štátoch
Európskej únie.

„Cieľom tohto zisťovania je
vytvoriť spoločný rámec na syste-
matickú tvorbu štatistík krajín
Európskej únie o celoživotnom

vzdelávaní obyvateľov Európskej
únie. Táto štatistika bude kľúčo-
vým zdrojom údajov o stave
vzdelanosti obyvateľstva a o fakto-
roch ovplyvňujúcich celoživotné
vzdelávanie v krajinách Spoločen-
stva. Bude predstavovať významný
zdroj údajov a informácií pre
medzinárodné porovnávanie
Slovenska v rámci Európskej únie
a na analýzy stavu vo vzdelaní

populácie na Slovensku,“ stojí v
liste Evy Rakovskej z krajského
pracoviska Štatistického úradu SR
adresovanom samosprávam
vybraných do zisťovania za územie
Nitrianskeho kraja.

Zisťovanie sa uskutočňuje od 1.
októbra do 15. novembra 2011. „V
Nitrianskom kraji bude do zisťo-
vania zaradených 656 jednotliv-
cov v náhodne vybratých 26

obciach a mestách,“ pokračuje E.
Rakovská. V okrese Zlaté Moravce
boli vybraté obce Choča, Topoľ-
čianky a mesto Zlaté Moravce.

Zisťovatelia sa musia preukázať
osobitným poverením. Všetky
informácie a názory, poskytnuté
domácnosťami budú anonymné a
použité výlučne na štatistické
účely.

A. Mondočková

Dotácie z NSK na rok 2012 Protestný pochodProtestný pochod
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v zmysle Všeobecne záväzného

nariadenia NSK o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samospráv-
neho kraja na podporu kultúry a športu č. 4/2010 vyhlasuje Výzvu na
podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho
samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho
samosprávneho kraja na rok 2012.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na Odbor školstva, mládeže,
športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja žiadosť o
poskytnutie dotácie na jednorazové podujatie, alebo projekt dlhodobého
zamerania v oblasti kultúry a športu na rok 2012 prostredníctvom pošty
alebo osobne do podateľne Úradu NSK.

Žiadosť v dvoch vyhotoveniach musí byť kompletná a napísaná na
počítači. Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v
zmysle Metodického pokynu a zásad, ktoré je možné stiahnuť spolu s
formulárom žiadosti z internetovej stránky Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja www.unsk.sk.

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzulto-
vať osobne na oddelení kultúry Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), alebo
na oddelení mládeže, telesnej kultúry a športu Úradu NSK (Štefánikova tr.
69, Nitra).

Informácie získate aj telefonicky na číslach: 037/6925970 (oblasť
kultúry) a 037/6922959 (oblasť športu a telesnej kultúry).

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 10. 2011.

Po krokoch odborárov proti opatreniam vlády smerujúcim k znižo-
vaniu životnej úrovne, mnohých otázok dotýkajúcich sa superhrubej
mzdy a na základe postupu vlády SR predstavenstvo KOZ SR zorganizo-
valo protestný pochod 12. októbra (streda) o 15.hodine v Bratislave.

Vláda ešte 19. augusta s pripomienkami odsúhlasila a posunula do
parlamentu zavedenie tzv. superhrubej mzdy. Podstatou novej legisla-
tívy je zaviesť od budúceho roka jednotný vymeriavací základ pre
zamestnancov, živnostníkov aj ľudí pracujúcich na dohodu. Za
zamestnancov tak už nebudú časť odvodov platiť ich zamestnávatelia,
ale sú povinní od januára im o výšku dovtedy platených odvodov presne
zdvihnúť hrubé platy. Zamestnanci tak budú od nového roka poberať
príjmy a platiť dane a odvody podobne ako živnostníci.

„Zavádza sa jedno poistné na sociálne poistenie s troma sadzbami: 19
percent pre všetky fyzické osoby okrem samostatne zárobkovo činných
osôb, kde je sadzba 13 percent a okrem fyzických osôb pracujúcich na
základe dohôd o prácach, kde je sadzba 10 percent,“ popisuje v mate-
riáli rezort práce. Zdravotný odvod bude vo výške 9 percent pre
všetkých, výška dane z príjmu ostáva na súčasných 19-tich percentách.

Spolu so superhrubou mzdou sa rozhodlo ministerstvo práce v
upravenom novom znení návrhu zákona upraviť naraz aj napríklad
dávku v nezamestnanosti ako aj valorizovanie dôchodkov a postupný
rast dôchodkového veku od roku 2016.

A. Mondočková
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MsKS Zvýšenie stravného

Počas tohtoročného Zlatomora-
veckého jarmoku bolo postarané o
bohatý kultúrny program a spadal
pod kompetenciu MsKS, ktorého
riaditeľom je Bc. Peter Kereš.

Jarmočné prípravy sa vo veľkom
rozbehli už počas letného mesiaca
jún, prihliadnuc k tomu, že zosúlade-
nie kultúrneho programu predsa len
trvá nejaký čas. Dôležitá bola
samotná skladba programu už len z
dôvodu, že jarmok navštevujú ľudia
rôznych vekových kategórií. Bol
zostavený naozaj rôznorodo a každý
si prišiel na svoje. Všetko sa odštar-
tovalo objednávkami a uzatváraním
zmlúv. Pokračovalo sa stanovením
časového harmonogramu, usmerne-
ním a objasnením, kde bude stáť
pódium, ako i jeho zastrešenie,
zabezpečenie techniky až po
samotnú scénografiu.

V septembri to vypuklo vo veľkom
a na rad prišla vlastná realizácia
príprav. Táto bola zvládnutá priam
bravúrne a rýchlo. Samotný program
sa spustil v piatok 30. septembra o 13.
00 hod a spolu s ním sa začalo aj
mnoho povinností. Ustriehnuť sa
musel príchod všetkých účastníkov,
ktorí sa spolupodieľali na kultúrnom
programe, ako aj zabezpečenie šatne v
ktorej sa mali možnosť prezliecť a
zložiť svoje osobné veci. Za veľmi

atraktívny bonus sa pokladalo vystú-
penie sokoliarov z Bojníc, ktorí nám
predviedli priam neskutočnú spolu-
prácu medzi človekom a dravým
vtákom. Novinku bola diskotéka, ktorá
sa konala do skorých ranných hodín
pod holým nebom priamo na Námestí
A. Hlinku. Privítala ju predovšetkým
mladšia generácia. Pestrý program
pokračoval aj druhý jarmočný deň a
rozhodne nezostal návštevníkmi
jarmoku nepovšimnutý. Už teraz sa
tešíme na to, čo nás čaká budúci rok.

Septembrový jarmok máme za
sebou a spolu s mesiacom október
prichádza aj pozvánka na veľmi
zaujímavú akciu. Pri príležitosti, že
mesiac október je zároveň mesiacom
úcty k starším, vás Mesto Zlaté
Moravce pozýva na stretnutie s
primátorom Petrom Lednárom.
Stretnutie sa bude konať 19.októbra
o 15. 00 hod. v divadelnej sále MsKS.
O program bude samozrejme posta-
rané. V plnej paráde sa predvedú deti
materských a základných škôl 1.
stupňa. Po dve vystúpenia budú
prezentovať škôlkári zo štyroch
materských škôl a školáci z troch
základných škôl. Pokiaľ vás
pozvánka oslovila veľmi radi vás
uvidíme a tešíme sa na spoločné
stretnutie.

-mp-

Prázdniny 2011/2012
V dňoch 28. – 31. 10. 2011 budú

jesenné prázdniny. Naposledy sa
učí 27.10., vyučovanie opäť začne
2. novembra.

Vianočné prázdniny: 23. 12.
2011 – 5. 1. 2012, polročné prázd-

niny: 3. 2. 2012, jarné prázdniny
západné Slovensko: 20. – 24. 2.,
východné Slovensko 27. 2. – 2. 3.,
stredné Slovensko 5. – 9. 3., veľko-
nočné prázdniny 5. – 10. 4., letné
prázdniny 2. 7. – 31. 8.

O l y m p i á d y ,  s ú ť a ž e
V minulom školskom roku sa v

okrese Zlaté Moravce uskutočnili
predmetové olympiády a postu-
pové súťaže: Šaliansky Maťko,
Hviezdoslavov Kubín, Slávik
Slovenska, Pytagoriáda a
olympiády: matematická,
fyzikálna, chemická, biologická,
geografická, dejepisná, technická,
olympiáda zo slovenského jazyka
a literatúry, olympiáda v anglic-
kom a nemeckom jazyku v
rôznych kategóriách. Podľa úspeš-
nosti v jednotlivých súťažiach – za
1., 2. a 3. miesto a úspešnosť v
súťažiach získali školy nasledovné

umiestnenie:
1. ZŠ Pribinova, Zl. Moravce 294

bodov, 2. ZŠ Robotnícka, Zl.
Moravce 161 b., 3. ZŠ Topoľčianky
141 b., 4. ZŠ Mojmírova, Zl.
Moravce 137 b., 5. ZŠ T. Mlyňany
121 b., 6. ZŠ sv. Don Bosca, Zl.
Moravce 114 b., 7. ZŠ Žitavany 108
b., 8. OGY Zl. Moravce 81 b., 9. ZŠ
Obyce 54 b., 10. ZŠ J. Kostoľany 51
b., 11. ZŠ Skýcov 46 b., 12. ZŠ T.
Nemce 32 b., 13. ZŠ Volkovce 22
b., 14. ZŠ Beladice 16 b., 15. ZŠ Č.
Hrádok 13 bodov.

Mgr. D. Hollá
školský úrad

Na 8. zasadnutí MsZ bola prijatá
novelizácia VZN č. 1/2008 o
určení výšky príspevku zákon-
ných zástupcov detí a žiakov na
čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach
Mesta Zlaté Moravce. Novelizácia
bola prijatá na základe finančných
pásiem nákladov na nákup potra-
vín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a príspevok
zákonného zástupcu dieťaťa a
žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín s platnosťou od 1. 9. 2011
vydaných Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR.

Príspevok zákonného zástupcu
dieťaťa na nákup potravín na

jedno jedlo sa nachádza v 3.
finančnom pásme.

Školské jedálne pri skladbe
jedálneho lístka musia dodržiavať
zásady tvorby jedálneho lístka a
skladbu potravín podľa vybra-
ného druhu receptúry, technolo-
gické postupy pri príprave jedál a
nápojov. Z dôvodu nárastu cien
potravín a z hľadiska zabezpeče-
nia kvality vydávanej stravy bude
zákonný zástupca platiť za
celodenné stravovanie dieťaťa v
materskej škole 1,19 €, za obed
pre žiaka I. stupňa 1,01 € a pre
žiaka II. stupňa 1,09 €.

Mgr. D. Hollá
školský úrad

Školenie kuchárok

Dňa 26. septembra t.r. v jedálni
na Robotníckej ul. v  Zlatých
Moravciach usporiadalo Mesto
Zlaté Moravce v spolupráci s
firmou Metro školenie HACCP pre
všetkých svojich zamestnancov
školských jedální. Prednášajúcimi
boli pracovníci firmy Metro
Norbert Sany a Hana Krajancová,
ktorí informovali zamestnancov
školských jedální o svojich
prevádzkach, čo im môžu ponúk-
nuť z oblasti gastronómie a výrob-
kov.

Dr. Vladka Švejnová pracovníčky
jedální školila v oblasti HACCP
(hygiena potravín), poukazovala a
analyzovala nebezpečenstvo
potravín, s ktorým v gastronómii
kuchárky prichádzajú do styku,
ako udržať teplotu stravy, akú
dezinfekciu používať, spôsob
skladovania potravín, ako robiť

záznamy z monitorovania teploty.
Ing. Tomáš Švantner zo Sloven-

skej legálnej metrológie informo-
val o používaní certifikovaných
teplomerov, ako monitorovať
teplotu vzduchu a teplotu tovaru,
kde nadstavujú a ciachujú váhy na
váženie tovaru, aké sú požiadavky
na teplomery a požiadavky na
meracie zariadenia v zmysle
normy STN EN ISO 22000:2005,
aké sú postupy kontroly teploty
potravín. Školenia sa zúčastnilo 78
pracovníkov školských zariadení.

Alena Šeptáková, vedúca
školskej jedálne, sa vyjadrila, že je
veľmi rada, že takéto školenie sa
podarilo zorganizovať i v našom
meste a poďakovala sa za všetkých
PaedDr. Klaudii Ivanovičovej a
Mgr. Danuše Hollej za usporiada-
nie školenia k danej tematike.

PaedDr. K. Ivanovičová
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Kluby zdravia Predaj, kúpa

Občianske združenie Život a
zdravie vás srdečne pozýva na 8.
ročník cyklu prednášok spojených
s ochutnávkou zdravých jedál a
potravín.

Dňa 12. 10. Varíme chutne a
zdravo 1. časť., 26. 10. Byť voľný
(zmena návykov) 1. časť. Dňa 9. 11.
Varíme chutne a zdravo 2. časť,
dňa 23. 11. Byť voľný (zmena
návykov) 2. časť. Predvianočné
posedenie je naplánované na 7. 12.

Účastníci môžu priniesť na
ochutnávku svoje vlastné zdravšie
recepty a prispieť akýmkoľvek
vhodným spôsobom do programu
(piesňou, básňou, príbehom...).

Kluby zdravia ponúkajú priestor

pre širokú škálu aktivít: prednášky
našich i zahraničných odborníkov,
minikurzy prípravy zdravých jedál,
príjemné spoločenské stretávanie
jednotlivcov, rodín a kolektívov s
cieľom teoretického i praktického
spoznávania princípov programu
NEW STAR.

Každú stredu o 17.00 v Dennom
centre (klub dôchodcov) Zlaté
Moravce. Vítaní sú všetci bez
rozdielu veku. Viac informácií o
občianskom združení a jeho
činnosti na www.klubyzdravia.sk.
Kontakt v Zlatých Moravciach J.
Novota 0915 276 958,
j.novota@slovanet.sk

-am-

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

Kontakt: 0908 123 910
16/076/2011/PČ, 12/036/2011/DZ

� Prevádzame izolatérske a
pokrývačské práce, rekonštrukcie
starých striech, zamazávanie
hrebenáčov.

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

16/077/2011/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
16/078/2011/PČ, 15/056/2011/DZ

� Predám 0,5 ha ornej pôdy v
celosti v k.ú. Chyzerovce vedľa
autostrády medzi Tesárskymi
Mlyňanmi a Chyzerovcami.

Kontakt: 0905 951 760
16/079/2011, 16/060/2011/DZ

Odstávka el. energie
Západoslovenská energetika,

a.s., správa energetických zaria-
dení Stred oznamuje prerušenie
dodávky elektrickej energie dňa
24. 10. od 8.00 do 10.00 na
Tekovskej ul. č. 1 až 55. V čase od
10.30 do 12.30 ulice: Pod dielmi
č. 1, 2, 3, Ľ. Podjavorinskej č. 29,
31, 33, 35, 37 až 101, 103 až 127

(nepárne čísla), Poľná č. 2,
Slnečná č. 1, 2, Tajovského č. 1 až
5, 7 až 13, 15 až 54.

Dňa 2. 11. od 7.30 do 18.00 h
na uliciach: 1. mája č. 24/VE až 48
(párne čísla), Duklianska č. 3, 5,
6, 7, 8, 9, Mládeže č. 1 až 13,
Mojmírova č. 4, 6, 13, 15, 17, 19,
Školská č. 1/VE, 3, 5, 7.

Pohotovosť lekárníPohotovosť lekární

Čertovská tridsiatkaČertovská tridsiatka

V dňoch 12. – 23. 10. Lekáreň U

ZLATÉHO HADA, Župná 54, v

pracovné dni od 18.00 do 21.00,

cez víkendy od 8.00 do 20.00. V

dňoch 24. – 30. 10. Lekáreň

OLIVA, Bernolákova 5, v pracovné

dni od 18.00 do 21.00, sobota 29.

10. od 12.00 do 20.00, nedeľa 30.

10. od 8.00 do 20.00.

Dňa 31. 10. Lekáreň U

ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24, od

7.00 do 21.00.

B l a h o ž e l á m e

„Veľa je na svete krásnych,
drahých a vzácnych vecí. A predsa

niet väčšieho pokladu, ako je
ľudský život.“

Srdečne blahoželáme k novému
členovi rodiny nášho spolupra-
covníka z Mestskej polície v
Zlatých Moravciach a jeho
manželke Petrovi a Ivete
Vagovým. Malý Alex svetlo sveta
uzrel 20. 9. 2011 v nitrianskej

nemocnici. Narodil sa s hmotnos-
ťou 3240 g a dĺžkou 51 cm. Doma
sa z malého bračeka teší 6-ročná
Lea.

Veríme, že po rodičoch zdedí to
najlepšie, v živote sa mu bude
vždy dariť a pevné zdravie ho
nikdy neopustí.

Srdečne blahoželajú
spolupracovníci z MsÚ a MsP v

Zl. Moravciach

Dňa 24. septembra 2011
zorganizoval Klub slovenských
turistov Turistického oddielu
mládeže Čerti Jedľové Kosto-
ľany 23. ročník známej Čertov-
skej 30-ky. Jesenného pochodu
Tribečským pohorím sa
zúčastnili turisti z Jedľových
Kostolian, Nitry, Machuliniec,
Veľkých Uheriec, Zlatých
Moraviec a okolitých obcí.

Tohtoročný turistický
pochod viedol zo Základnej
školy na Lom, Lopatu, Poličné
a Krížne cesty, odkiaľ sa jedna
skupina turistov vrátila do

Jedľových Kostolian kratšou
cestou cez Bresovo. Pre tých
zdatnejších turistov cesta
viedla na Debnárov štál, Malú
Lehotu, Vojšín, Bujakov vrch,
Veľkú Lehotu a Cigánsku pažiť.
Pekné slnečné počasie
poskytlo krásne prežitý deň v
jesennej prírode začínajúceho
sa babieho leta.

Na záver podujatia organizá-
tor odmenil každého účastníka
Čertovskej tridsiatky Pamät-
ným listom a pripravil malé
pohostenie.

Anton Kaiser

� Turisti na Krížnych cestách
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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

PP rr oo gg rr aa mm   KK ii nn aa   TT ee kk oo vv
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!

St.: 18.00, št.: 17.00, vstupné:
2,20 €, MN do 12 r.
14. – 15. - 16. - 17. 10. Saxana a
lexikon kúziel, ČR

Po veľmi dlhých rokoch sa na
plátna našich kín vracia
nesmrteľná Saxana. Nezabudnu-
teľná čarodejnica je už naozaj
stará, ale jej dcéra Saxánka otvára
nový lexikon kúziel a ten bude
veľmi zaujímavý. Nové zázraky sa
naozaj začínajú diať.

Pi.: 17.00, so., ne.: 18.00, po.:
17.00, vstupné: 2,30 €, po.

zľava: 2 €, MP
18. – 19. 10. Harry Potter a dary
smrti II, USA

Nekonečný príbeh Harryho sa
nezadržateľne blíži ku svojmu
koncu a to je veľmi smutná správa
pre všetkých fanúšikov tohto
neobyčajného čarodejníka. Lenže
všetko má svoj koniec a Potter to
dobre vie. Slávny Harry už nie je
malým chlapcom a s divákmi kín
sa lúči v už naozaj poslednej časti

veľkého finále ságy. Ak ste ešte
nevideli tento film, tak potom sa
príďte do kina s naším hrdinom
dôstojne rozlúčiť.

Ut., st.: 17.00, vstupné: 2,20 €,
MN do 12 r.
21. – 22. – 23. – 24. – 25. 10.
Lóve, ČR/SR

Tento najnovší česko-slovenský
film presne vystihuje mnoho
dnešných mladých ľudí, ktorí
robiť nechcú, ale pritom chcú mať
veľa peňazí. Hlavný hrdina Maťo a
jeho kamarát Tomáš žijú bezsta-
rostný život bez pravidiel. Tvrdo
pracovať nechcú a preto radšej
kradnú autá pre autoservis. Lenže
Maťov život sa radikálne zmení,
keď spozná Veroniku, do ktorej sa
vášnivo zamiluje.

Pi.: 17.00, so., ne.: 18.00, po.:
17.00, ut.: 16.00, vstupné: 2,50 €,
po. zľava: 2 €, MN do 15 r.
25. – 26. 10. Super osem, USA

Obyčajná vlaková nehoda
dokáže v malom mestečku spôso-
biť totálny chaos. Krátko po
havárii začnú v tomto meste
miznúť ľudia a to si nevie ani
miestny šerif vôbec vysvetliť.

Ut.: 18.00, st.: 17.00, vstupné:
2,30 €, MN do 12 r.
Program kina na www.kinote-

kov.eu, www.jatt.szm.sk

1. 9. Richard Kotlár,
(N – nemocnica) Nitra

2. 9. Mária Križová, (N) Levice
9. 9. Martin Valík, (N) Bratislava

13. 9. Matúš Baláž, (N) Nitra
20. 9. Alex Vago, (N) Nitra
21. 9. Eduardo Rafael, (N) Nitra

23. 8. Pavol Hrabovský, 1928,
Zl. Moravce

24. 8. Štefan Rumanko, 1922,
Zl. Moravce

24. 8. Július Šabík, 1920,
Č. Hrádok

25. 8. Viliam Kováč, 1920, 
Čaradice

26. 8. Jolana Gajdošíková, 1935,
Zl. Moravce

27. 8. Jozef Baťala, 1929,
Zl. Moravce

27. 8. Veronika Palušková, 1927, 
Velčice

30. 8. Viktor Mráz, 1924, 
Kozárovce

30. 8. Ernest Šabík, 1930,
Č. Hrádok

1. 9. Dominik Hudec, 1936, 
Machulince

3. 9. František Herman, 1923,
Zl. Moravce

5. 9. Július Beňo, 1935,
Zl. Moravce

5. 9. Anna Nipčová, 1929, 
Hosťovce

5. 9. Veronika Štubniaková, 
1940, Velčice

5. 9. Štefan Dokupil, 1927,
Zl. Moravce

20. 9. Helena Tóthová, 1940, 
Tajná

22. 9. Terézia Kéryová, 1922, 
Volkovce

22. 9. Darina Jonneková, 1931,
Zl. Moravce

2. 10. Magdaléna Vanková, Zl. Moravce, 85 r.

8. 10. Helena Kozaiová, Zl. Moravce, 80 r.

10. 10. Alžbeta Slosjarová, Zl. Moravce, 85 r.

11. 10. Marta Ehrenbergerová, Zl. Moravce – Chyzerovce, 80 r.

12. 10. Michal Kolník, Zl. Moravce - Prílepy, 90 r.

13. 10. Terézia Farkašová, Zl. Moravce, 80 r.

15. 10. Katarína Gordíková, Zl. Moravce, 85 r.

P o s l e d n á  r o z l ú č k aP o s l e d n á  r o z l ú č k a

Povedali si áno
3. 9. Jozef Šlagor, T. Mlyňany a Elena Zaťková, Martin nad Žitavou

10. 9. Vladimír Hudec a Martina Husárová, Zl. Moravce

10. 9. Juraj Uličný a Katarína Kopčová, Čaradice

10. 9. Zdenko Jenis, Hostie a Eva Mozešová, Zl. Moravce

16. 9. Vladimír Klimant, Hosťovce a Eva Pelúchová, Zl. Moravce

17. 9. Andrej Polák a Michaela Vicianová, Zl. Moravce

17. 9. Richard Molnár, Bratislava a Mgr. Andrea Pisoňová, Nitra

24. 9. Jozef Tomáška a Katarína Niková, Zl. Moravce

24. 9. Peter Hollý a Andrea Barnová, Zl. Moravce

24. 9. Michal Krpala a Alica Eliášová, Velčice

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, známym aj bývalým
spolupracovníkom, ktorí odpreva-
dili na poslednej ceste dňa 26.
augusta 2011 nášho drahého
manžela, otca a starého otca vo
veku 83 rokov

Ing. Pavla Hrabovského
Ďakujeme za kvetinové dary a

prejavy sústrasti. Poďakovanie
vyslovujeme aj pohrebnej službe
nášho mesta za dôstojné prevede-
nie pohrebných prác.

Manželka Elena, dcéra Elena s
rodinou a celá ďalšia smútiaca

rodina
16/080/2011/PČ, 16/061/2011/DZ

Ú c t a  k  s t a r o b e
Staroba sa nás týka, lebo je

prirodzenou súčasťou nášho
každodenného života. Čaká na
každého z nás. Práve mesiac
október je venovaný úcte k
starším.

Ľudský život predstavuje veľkú
knihu. Začal bezstarostným
detstvom, ktoré vystriedalo
detstvo našich detí. Roky sa míňajú
a uprostred každodenných starostí
i radostí prichádza pomaly staroba.
Vlasy sú postriebrené šedinami, ale
konanie obohatené životnými
múdrosťami. O úcte či neúcte k
starobe, a o tom, či je svet dnes
skazený a mladí ľudia sa nevedia
správať, hovorí príbeh pani
Františky, no pokojne sa mohol
stať hocikomu z vás.

Dosť hlučná skupinka 12 – 16-
ročných čakala na autobus.
Autobus zastal na svojom stano-
višti. Mládenci útokom vpred
obsadili dvere tak, že vystupujúci
sa hodnú chvíľu nemohli z
autobusu dostať von. V autobuse
takmer všetky sedadlá patrili

mládeži. Smerom do uličky, kde
stoja staršie ženy a starší páni nie
a nie otočiť hlavu. Ďalší mládenci
akože spali. Vekom i chorobou
utrápená pani sotva stála na
nohách a od bolesti prehadzovala
si ruky na držiaku. Osmelila sa a
prosebne požiadala o sedadlo.
Mladík nadvihol hlavu a zamrmlal.
„Aj ja som ustatý, zo školy.“ Na to
mu ďalšia pani povedala. „Len
seď, synku, seď kým si mladý, lebo
keď budeš starý, nikto ti miesto
neuvoľní.“ Zahanbený mladík
vstal a pohybom ruky ponúkol
miesto staršej žene, za čo si od
spolužiakov vyslúžil nemiestne
poznámky.

Takže svet nie je taký skazený
ako často počúvame. Rada by som
za redakciu vám všetkým, ktorí už
prežívate jeseň života práve v
tomto mesiaci – októbri venova-
nému úcte k starším chcela
popriať veľa zdravia, lásky v
kruhu najbližších a pochopenia v
radoch mladších.

A. Mondočková
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AWK začal úspešne Golden Ants, bronzoví
Po viacerých rokoch v

Zlatých Moravciach opäť začal
fungovať obnovený armwre-
stlingový klub, ktorý združuje
športovcov zanietených pre
pretláčanie rukou.

Väčšinu klubu tvoria bývalí
členovia, ale klub má aj nové
tváre, dokonca aj posilu z
Vrábeľ - Petra Koscelníka
(bývalý juniorský majster
Slovenska) a späť do klubu sa
vrátil z AWK Tatran Žarnovica
Tomáš Kozolka (dvojnásobný
majster Slovenska mužov).

Slovenská národná liga
pretláčania je najvyššou
dlhodobou súťažou jednotliv-
cov aj družstiev v pretláčaní
rukou (armwrestlingu) v SR.
Súťaží sa v štyroch kolách
pravou i ľavou rukou v nasle-
dovných kategóriách: muži
pravá + ľavá ruka: 65, 70, 75,
85, 95, 95+ kg, - ženy pravá +
ľavá ruka: 55, 60, 60+ kg.

Prvé kolo SNLP novej sezóny
2011/2012 sa konalo už
tradične v B. Štiavnici 10. 9. t.r.
počas Salamandrových
slávností. Finále sa konalo na
otvorenom pódiu na Námestí
svätej Trojice za hlasného
povzbudzovania jarmočníkov.
Tí povzbudzovali aj nášho
zatiaľ jediného zástupcu AWK
Zlaté Moravce vo finálových
bojoch Tomáša Kozolku, ktorý
vo svojej kategórii do 75 kg

zvíťazil ľavou rukou a v
pravačke vo finále podľahol
svojmu tentoraz silnejšiemu
súperovi zo Zvolena. Celkovo
naša 6-členná výprava z AWK
Zlaté Moravce zaznamenala v
B. Štiavnici na začiatok novej
sezóny dobré výsledky:

Ladislav Ďurač, muži do 65
kg, umiestnenie (U) pravá ruka
5, (U) ľavá ruka 7, Peter
Škvarka muži do 65 kg, (U)
pravá ruka 10, (U) ľavá ruka 9,
Tomáš Kozolka, muži do 75 kg,
(U) pravá ruka 2, (U) ľavá ruka
1, Jozef Skladan, muži do 75 kg,
(U) pravá ruka 4, (U) ľavá ruka
4, Tomáš Holý, muži do 95 kg,
(U) pravá ruka 6, (U) ľavá ruka
14, Peter Koscelník, muži nad
95 kg, (U) pravá ruka 4, (U)
ľavá ruka – nesúťažil.

Tieto výsledky naznačujú
pekné umiestnenia našich
športovcov aj na blížiacom sa
2. kole SNLP, ktoré sa po
prvýkrát uskutoční aj tu u nás
v Zlatých Moravciach 22.
októbra 2011 v klube
odborov (Robotnícka ul.).

Touto cestou pozývame
Zlatomoravčanov povzbudiť
tím AWK Zlaté Moravce na
domácej pôde alebo aj vyskú-
šať si svoje sily za súťažným
stolom. (viac info. na
www.armwrestling.sk)

Bc. Tomáš Kozolka

V dňoch 24. – 25. septembra t.r.
sa konali v Zlatých Moravciach
Majstrovstvá Slovenska v ultimate
frisbee, organizované domácim
tímom Golden Ants. Stále narasta-
júci záujem o tento šport potvrdila
rekordná účasť jedenástich
slovenských tímov – z Bratislavy,
Trnavy, Špačiniec, Prievidze,
Senice, Košíc a samozrejme
Zlatých Moraviec.

Domáci tím Golden Ants obsadil
po jednej prehre a dvoch výhrach
druhé miesto v skupine, čo ho
posunulo do boja o miesto v prvej
osmičke. Nedeľným skorým
ranným zápasom si Golden Ants
vybojovali miesto v prvej štvorke,
nasledovala však prehra a po
napínavom boji o tretie miesto
Golden Ants obsadili na domácej
pôde bronzovú priečku. Titul
majstra Slovenska obhájili
minuloroční majstri Slovenska
Mental Discorders z Bratislavy.
Druhé miesto si vybojoval tím

Morthens Trnava. V individuálnej
súťaži hod do diaľky obsadila
druhé miesto Michaela Rafajová z
Golden Ants.

Celkové poradie jednotlivých
tímov: 1. Mental Discorders Brati-
slava, 2. Morthens Trnava, 3.
Golden Ants Zlaté Moravce, 4.
Scorpions Bratislava, 5. Outsiterz
Potential Flow Bratislava, 6. Outsi-
terz COD Bratislava, 7. U.F.O.

Špačince, 8. Discredit Bratislava,
9. Baník Prievidza, 10. Buzz Saw
Košice, 11. Kus plastu Senica.

Na Majstrovstvách Slovenska
potvrdili svoje kvality dlhoročne
existujúce tímy, ale nakoľko aj
začínajúce tímy prekvapili svojimi
dobrými výkonmi, boli zápasy
veľakrát vyrovnané a určite sa
bolo na čo pozerať. Okrem tohto
všetkého vyšlo organizátorom
krásne počasie a sobotňajší večer
bol spríjemnený afterparty
sprevádzanou skupinou P.A.S.

Bc. Michaela Rafajová

Corgoňligová jeseň FC ViOn
15. 10. MFK Ružomberok : FC

ViOn, 22. 10. FC ViOn : FC Nitra,
29. 10. DAC Dunajská Streda : FC
ViOn, 5. 11. FC ViOn : MFK Košice,
9. 11. FC Tatran Prešov : FC ViOn,
19. 11. FC ViOn : ŠK Slovan Brati-
slava, 26. 11. FK Senica : FC ViOn

Lístky si môžu záujemcovia
zakúpiť na čerpacej stanici ViOn.
Cena lístkov v sektoroch A2, A3 –
5 €, ostatné sektory 3 €. Kapacita
štadióna je 5000 miest, 3300 na
sedenie.

� Na Majstrovstvách Slovenska v ultimate frisbee v Zlatých Morav-
ciach Golden Ants bronzoví.

� Peter Koscelník, Peter Škvarka, Tomáš Holý, Tomáš Kozolka,
Ladislav Ďurač, Jozef Skladan.
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