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V tomto čísle:
Kúpalisko zrejme
neotvoria
Kúpacia sezóna sa nezadržateľne blíži. Mnohých preto
isto zaujíma, či mestské kúpalisko otvorí v letných mesiacoch svoje brány. Dobré
správy však nemáme.
Čítajte na strane 3

Rozšírenie
mestskej skládky
Výstavba prvej kazety II.
etapy zlatomoravskej skládky komunálneho odpadu sa
stane realitou. Pred veľkonočnými sviatkami o tom
rozhodli mestskí poslanci.
Čítajte na strane 3

Deň Zeme
v Moravciach
Deň Zeme je deň venovaný
Zemi, ktorý sa každoročne
koná 22. apríla. Už po 14.krát sme si tento ekologicky
motivovaný sviatok pripomenuli aj u nás.
Čítajte na strane 4

Ocenenie
športovcov
Mesto Zlaté Moravce ocenilo svojich najúspešnejších športovcov za rok 2016.
Komu sa ušlo veľkej pocty?
Čítajte na strane 12

Vizualizácia cintorína, pohľad na vstup od ul. SNP.

Kritická situácia na cintoríne,
rozširovať sa tento rok nebude!
Kapacita Mestského cintorína v Zlatých Moravciach je naplnená. Prázdne hrobové
miesta sa úplne minuli, voľných je už len niekoľko starých hrobových miest, o ktoré
vraj ale nie je veľký záujem. Projekt rozšírenia cintorína sa pritom mal začať realizovať
v tomto roku. Nakoniec však bol pozastavený...
Rozšírenie mestského cintorína o susediaci pozemok,
ktorý bol na tento účel priamo
vyhradený, sa podľa primátora
Dušana Husára malo uskutočniť v dvoch etapách. V prvej –
hlavnej etape, na ktorú bolo
z mestskej kasy vyčlenených
100-tisíc eur, malo dôjsť k vybudovaniu základnej infraštruktúry cintorína, jeho oploteniu a pribudnúť malo až tisíc
nových hrobových miest. Takáto kapacita mala postačovať
na najbližších dvadsať rokov.
Druhá etapa sa mala uskutočniť v priebehu nasledujúcich
rokov, kedy by na cintoríne
postupne pribúdala ďalšia
potrebná infraštruktúra. Peniaze boli zatiaľ vyčlenené len
na prvú etapu, ktorá už mala

vypracovaný aj svoj projekt.
Ten však dostal červenú.
Podľa slov primátora Dušana
Husára stoja za jeho stopnutím poslanci mestského zastupiteľstva z Komisie výstavby,
územného plánovania a ŽP,
ktorým sa vraj predložený
návrh nepozdával. „Skupina
poslancov na komisii výstavby protestovala a deklarovala, že celý navrhovaný projekt
rozšírenia cintorína je megalomanský. Realizovať sa preto
nebude,“ informoval primátor.

Viacero problémov
Jedna z vecí, ktoré poslanci pripravenému návrhu vytýkali, bolo napríklad oplotenie cintorína. V projekte sa
počítalo s nepriehľadným

betónovým plotom. Podľa
poslanca Jozefa Palušku však
ide o zbytočne vyhodené peniaze. „Betónové oplotenie mi
prekážalo hlavne z dôvodov,
že malo byť vybudované na
krátke obdobie. Po zaplnení
prvej časti mal byť cintorín
rozšírený a oplotenie by bolo
absolútne zbytočné,“ vyjadril
sa poslanec. Ako riešenie navrhoval rozoberateľný plot, ktorý by sa v budúcnosti presúval
podľa potreby.
Paluškovi na navrhovanom
projekte prekážali aj iné veci,
ako napríklad cena kolumbária, ktorá je vraj privysoká, či
priestor na rozptylovú lúku,
ktorý je podľa poslanca zbytočne veľký.
(pokračovanie na str. 2)
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Kritická situácia na cintoríne,
rozširovať sa tento rok nebude!
(pokračovanie zo str. 1)
Ako ďalej poznamenal, jeho
nesúhlasné stanovisko sa odvíjalo od pripomienok dotknutých občanov, ktorí žijú
v blízkosti cintorína. Tí svoje
sťažnosti už adresovali aj radnici. Potvrdil nám to primátor
Husár, podľa ktorého títo občania otvorene protestovali proti
navrhovanému projektu rozšíreniu cintorína. Rozšírená časť
by sa totiž nachádzala v tesnej
blízkosti ich domovov. Obávať
sa, ale vraj nemajú čoho. „Jedná sa iba o rozšírenie cintorína
v pôvodnom rozmere, ako je
ten starý cintorín,“ argumentuje primátor. Zároveň dodáva,
že celý projekt musí rešpektovať ochranné pásmo 50 metrov od rodinných domov.

Čo sa týka vyššie uvedených
pripomienok, Husár pripustil, že kolumbárium, tak ako
je navrhované v projekte, nie
je potrebné. Postačia vraj aj
bežné urnové steny. Priestor
na urny však určite vypustiť nechce, nakoľko je podľa
neho cintorín miestom odpočinku pre všetkých občanov
mesta, všetkých vierovyznaní.
Primátor zároveň odmieta
tvrdenie, že by navrhovaný
betónový plot nebol rozoberateľný. V prípade potreby by
sa vraj jednotlivé panely mali
dať jednoducho demontovať
a premiestniť na iné miesto.
Okrem toho je názoru, že
predmetný plot nie je finančne náročný.

Tento rok to nebude
Samospráva v súčasnosti hľadá alternatívne riešenie celej vzniknutej situácie v takej podobe, aby boli
spokojní mestskí poslanci aj
obyvatelia žijúci v tesnej blízkosti cintorína. Primátor Husár nám prezradil, že už má
určitú predstavu o tom, ako
by to mohlo vyzerať. Zatiaľ
ju však nijako bližšie špecifikovať nechcel. „Projekt dáme
podľa alternatívneho riešenia prepracovať projektantovi
a projekt sa bude realizovať
v budúcnosti,“ povedal primátor. Žiadny konkrétny termín tejto realizácie však neuviedol. „Územné a stavebné
konanie je v tomto prípade
pomerne zložité a môže trvať aj rok,“ doplnil. Situácia
je podľa jeho slov však nateraz veľmi kritická, nakoľko na
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cintoríne už v súčasnosti nie
sú voľné žiadne nové hrobové miesta, a tak skoro zrejme
ani nebudú. „Tento rok naisto
nedôjde k realizácii rozšírenia
cintorína,“ poznamenal Husár.
Pochovávať sa tak v našom
meste momentálne dá len
na cintorínoch mestských
častí Chyzerovce a Prílepy,
na ktorých je kapacita voľná.
Mestský cintorín síce ponúka
ešte niekoľko starých hrobových miest, o tie vraj ale nie je
veľký záujem. Viacerí občania
sú so vzniknutou situáciou
nespokojní. Radnica eviduje už niekoľko sťažností. Riešenie problému je však stále
v nedohľadne. Zlatomoravčanom tak v súčasnosti neostáva nič iné, len čakať.

Peter Klimant

Pripomenuli sme si výročie
oslobodenia mesta
V závere marca sa v Zlatých Moravciach uskutočnila
spomienková slávnosť pri príležitosti 72. výročia oslobodenia nášho mesta vtedajšou sovietskou armádou.
Nechýbalo tradičné kladenie vencov k soche partizána
pri moste cez rieku Žitava.
Spomienková slávnosť
sa uskutočnila v pondelok
27. marca 2017 v divadelnej
sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach. Na slávnosti nechýbal
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica,
primátor mesta Dušan Husár
a ďalšie známe osobnosti nášho regiónu.

Nezabúdajme
na minulosť
Ako vo svojom príhovore
poznamenal župan Belica,
no rovnako i ďalší pozvaní
hostia, je dôležité, aby sme
na svoju minulosť nezabúdali. „Zamýšľajme sa nad týmito

udalosťami, aby sme jednoducho aj tým, ktorí prídu po nás,
tento odkaz zachovali, aby sa
poučili z týchto udalostí,“ povedal prítomným Milan Belica,
podľa ktorého sa z jeho skúseností, čoraz menej ľudí zúčastňuje podobných podujatí.
„Akoby sa strácala tá historická
pamäť. Ja vás veľmi prosím,
aby ste tieto odkazy, tieto výzvy, podávali ďalej. Aby sme
neboli zajtra či pozajtra prekvapení, čo sa môže udiať,“
upozornil.
Po príhovoroch pozvaných
hostí nasledoval kultúrny
program. Vystúpil spevácky
súbor Zlatomoravčianka. Po
ich vystúpení sa zúčastnení

Milan Belica, Marián Kéry, Dušan Husár
ľudia presunuli k soche partizána, ktorá sa nachádza pri
moste cez rieku Žitavu, vedľa
autobusovej stanici. Primátor
Husár spoločne s pozvanými
hosťami položili k soche kvety.

Oslobodenie
Okres Zlaté Moravce začali spojenci oslobodzovať
26. marca 1945. Išlo o 53. armádu II. ukrajinského frontu
maršala Malinovského. Táto
armáda pri oslobodzovaní kooperovala s 1. rumunskou armádou, ktorej velil

generál Anatasije. Mesto Zlaté Moravce bolo definitívne
oslobodené dňa 28. marca
1945 o 11.00 hod..
Celý okres bol oslobodený
o dva dni neskôr. Na pamiatku
týchto udalostí bol pri moste
cez Žitavu postavený pomník
v tvare sviečky, ktorá mala pripomínať večné svetlo, aby ani
nasledujúce generácie nezabudli na svojich osloboditeľov. Neskôr bol tento pomník
nahradený sochou partizána.
Peter Klimant
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Mestské kúpalisko ostane pravdepodobne zatvorené
Kúpacia sezóna sa nezadržateľne blíži. Mnohých preto
isto zaujíma, či mestské kúpalisko otvorí v letných mesiacoch svoje brány. Dobré správy však nemáme. Mestské
bazény, ktoré boli naposledy pre ľudí prístupné v roku
2014, ostanú zrejme prázdne aj počas tohto leta.
Túto informáciu nám potvrdila Simona Holubová, riaditeľka Mestského strediska kultúry
a športu (MSKŠ), pod ktorého
správu kúpalisko spadá. „Určite
nebude otvorené, nakoľko režijné náklady na prevádzkovanie
kúpaliska by sa pohybovali vo
veľmi vysokých čiastkach,“ povedala Holubová, podľa ktorej
MSKŠ v závere minulého roka
podalo ohľadom kúpaliska rozpočtovú požiadavku na mesto,
no tejto požiadavke v rámci rozpočtu mesta nebolo vyhovené.

Problém
s bazénom
Zlatomoravské kúpalisko
by si v prípade svojej prevádzky vyžiadalo aj nemalé
investície, nakoľko má v súčasnosti podľa Holubovej
viaceré nedostatky, ktoré by
museli byť pred jeho spustením odstránené. Jeden
z najväčších problémov je
spojený s veľkým bazénom.
„Tam je potrebné opraviť celé to lôžko, pretože
pukliny sú naozaj rozsiahle.

Strata vody by tu bola enormná každý deň,“ vysvetľuje
riaditeľka.

Ponúka sa
na prenájom
Vlani sa MSKŠ spoločne s vedením mesta usilovali zohnať investora, ktorému by bolo kúpalisko dané do prenájmu. Nikoho
však nezohnali. Podľa Holubovej
sa síce ohlásili traja záujemcovia,
každý z nich však nakoniec z ponuky cúvol.
Tento rok sa o to pokúsia znova. „Rozhodli sme sa opäť ponúknuť prevádzku kúpaliska na
prenájom. Ak ste to práve vy,
alebo poznáte niekoho, kto by
chcel využiť túto možnosť a prevádzkovať kúpalisko, volajte na

telefónne číslo 0901 708 907,
mail: msks.holubova@gmail.
com, alebo sa osobne dostavte
do Mestského strediska kultúry
a športu v Zlatých Moravciach,“
vyzýva riaditeľka Holubová.
Zlatomoravské kúpalisko bolo
naposledy otvorené v roku 2014,
od konca júna do záveru augusta. Táto krátka sezóna mestu
zhltla veľkú sumu peňazí a do
kasy sa vrátilo len malé množstvo z nich. Počas spomínanej
sezóny sa do mestských bazénov prišlo okúpať 4 879 ľudí, za
ktorých sa na tržbách vyzbieralo len 8 338 eur. Náklady na
prevádzku sa pritom vyšplhali
až na 33 932 eur.
Peter Klimant

Poslanci dali zelenú rozšíreniu skládky odpadu
Výstavba prvej kazety II. etapy zlatomoravskej skládky komunálneho odpadu sa stane realitou. Pred veľkonočnými sviatkami o tom rozhodli mestskí poslanci. Tí
zároveň odklepli i prijatie úveru na financovanie tohto
investičného zámeru vo výške 500 000 eur.
Zlatomoravská skládka komunálneho odpadu sa nezadržateľne naplňuje. Podľa vyjadrenia vedenia Technických
služieb mesta (TS ZM), ktoré sú
jej správcom, sú priestory na
skládkovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu zavezené až na 92 %
z celkovej kapacity 172 800 m³.
Voľný priestor tak môže podľa
zastupujúceho riaditeľa TS ZM
Eduarda Čechoviča vydržať už
len niečo vyše roka.
Skládku je preto potrebné
rozšíriť. Ak by sa tak nestalo,
naše mesto a s ním aj mnohé okolité obce by museli vyvážať svoj komunálny odpad
na inú skládku, mimo Zlatých
Moraviec, čím by sa podľa

Čechoviča zvýšili prepravné
náklady i náklady na uloženie
odpadu.

Výstavba prvej
kazety
V stredu 12. apríla 2017 sa uskutočnilo zasadnutie zlatomoravského mestského zastupiteľstva.
Jeho hlavnou témou bolo práve
rozšírenie skládky o II. etapu s kapacitou 246 600 m³, ktorej predpokladaná životnosť by mala dosiahnuť 19 rokov. Projekt II. etapy
sa skladá z dvoch kaziet s rovnakou kapacitou.
Primátor Dušan Husár na
stretnutí upozornil, že stavebné povolenie na výstavbu tejto etapy bolo vydané ešte v júli
roku 2015. Jeho platnosť je dva

Zlatomoravskí poslanci.
roky. „Nakoľko stavebné povolenie nám končí koncom júla,
je nevyhnuté sa rozhodnúť ako
ďalej,“ upozornil pred hlasovaním poslancov. Tí po dlhšej diskusii nakoniec návrh na výstavbu prvej kazety II. etapy skládky
schválili. Táto kazeta by podľa
Husára mala vydržať osem až
desať rokov, kým dosiahne svoje
maximum. Po jej naplnení bude
vybudovaná druhá kazeta.

Úver na pol milióna
Poslanci následne odklepli aj
prijatie úveru na financovanie
investičného zámeru výstavby
prvej kazety vo výške 500 000
eur. Mesto bude tento úver splácať po dobu desiatich rokov, čo
ročne činí 50-tisíc eur.
Realizácia celého projektu II. etapy skládky je vyčíslená na sumu
približne 840-tisíc eur s DPH.
(pokračovanie na str. 4)
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Poslanci dali zelenú rozšíreniu skládky odpadu
(pokračovanie zo str. 3)
Táto suma v sebe zahŕňa výstavbu oboch kaziet. Dôvod,
pre ktorý sa na vybudovanie
prvej z nich vyčlenilo pol milióna eur miesto len polovice
z vyššie uvedenej sumy je ten,
že pri jej výstavbe prebehne
rovno i geologický prieskum,
vybudovanie odvodňovacích
kanálov a uskutočnia sa i ďalšie
úkony potrebné aj pre druhú

kazetu, ktorá bude postavená
neskôr v budúcnosti. Výstavba
prvej kazety samozrejme môže
vyjsť na menej ako pol milióna
eur, všetko závisí od vysúťaženej ponuky a ceny.

Revitalizácia
skládky
Zlatomoravskí poslanci
na zasadnutí schválili aj zámer rekultivácie prevádzky

už existujúcej – I. etapy
mestskej skládky. „Účelom
navrhovaných opatrení je
upraviť a uzatvoriť povrch
predmetnej skládky odpadov, vykonať rekultiváciu
jej povrchu na požadovanú
úpravu. Navrhnutými úpravami sa územie začlení do
okolia a zamedzia sa, respektíve v zmysle súčasnej
platnej legislatívy v rámci súčasných možností,
minimalizujú negatívne
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vplyvy jestvujúcej skládky
odpadov na životné prostredie,“ uvádza sa v dôvodovej správe schváleného
návrhu.
S rekultiváciou sa podľa
primátora Husára začne
už v júni tohto roku, kedy
sa zároveň začne budovať aj nová kazeta mestskej skládky komunálneho
odpadu.
Peter Klimant

Deň Zeme v Zlatých Moravciach
Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne
koná 22. apríla. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Rozvíja sa počas neho diskusia o možných riešeniach.
Deň Zeme sme si pripomenuli v Zlatých Moravciach
už po 14.-krát. Vo štvrtok
20. apríla sa v divadelnej sále
Mestského strediska kultúry
a športu (MSKŠ) konali tri premietania dokumentárneho filmu Život s myšami, ktorého
sa zúčastnili žiaci základných
škôl zo Zlatých Moraviec i zo
základnej školy v Červenom
Hrádku. Podujatie pripravilo
mesto Zlaté Moravce v spolupráci s MSKŠ a Chránenou
krajinnou oblasťou (CHKO)
Ponitrie.
V úvode premietania privítal
deti primátor Dušan Husár. „Pri
príležitosti Dňa Zeme si treba
pripomenúť starostlivosť o životné prostredie, to znamená
- ochranu prírody, ako máme
zaobchádzať s odpadom, ktorý my, ľudia produkujeme. Ako
sami dobre viete, čím ďalej
tým viac sa zvyšuje množstvo
odpadu, ktorý je výsledkom
nášho životného štýlu. Preto
aj vy, žiaci základných škôl, by
ste mali mať vedomosti, ako
sa správať k prírode,“ povedal
žiakom primátor.

Pomáhajú
ochranárom
Deti podujatím sprevádzali Viktor Mlynek a Stanislav
Kováč z CHKO Ponitrie. Po
premietnutí dokumentárneho filmu Život s myšami
boli žiakom prehrané zábery z rôznych ochranárskych
aktivít CHKO Ponitrie. „Snažíme sa týmito akciami zvýšiť
environmentálne povedomie
detí. Snažíme sa ich taktiež
motivovať, aby ich dennodenné správanie smerovalo
k tomu, aby sme my, ľudia
čo najmenej devastovali prírodu,“ povedal dobrovoľný
strážca prírody Stanislav Kováč, podľa ktorého majú tieto
akcie u žiakov vždy pozitívnu
odozvu.
„Ten detský divák je náchylný, pokiaľ ho to osloví, spolupracovať,“ vysvetľuje. Deti
podľa jeho slov často pomáhajú ochranárom. „Všímajú si,
čo je v okolí. Nahlasujú nám
prípady, keď sa niečo negatívne deje a pomáhajú aj pri
čistiacich prácach v prírode,“
dodal Kováč.

Ocenení žiaci.

Vyhodnotenie
výtvarnej súťaže
V piatok 21. apríla sa
v priestoroch MSKŠ uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej
súťaže zameranej práve na
Deň Zeme. Ide o podujatie,
ktoré sa v Zlatých Moravciach realizuje pravidelne
ako sprievodná akcia tohto
sviatku.
Téma súťaže bola: „Človek ochranca prírody“. So svojimi
prácami sa do nej zapojili žiaci z ôsmich základných a materských škôl zo Zlatých Moraviec. Ich diela posudzovala
odborná porota. „Práce boli
veľmi pekné. Boli tam použité rôzne zaujímavé techniky.
Deti veľmi výstižne spracovali zadanú tému,“ zhodnotila Klaudia Ivanovičová, ktorá bola členkou tejto poroty.

Ocenenia si z rúk primátora
Dušana Husára prevzali žiaci:
Sofia Lintnerová (MŠ Kalinčiakova), Adam Kordoš (ZŠ Pribinova), Zuzana Skubeňová (ZŠ
sv. Don Bosca), Dorota Kobesová (MŠ Žitavské nábrežie),
Bystrík Tonkovič (MŠ Slnečná),
Alexandra Berkyová (ZŠ Robotnícka), Natália Novotová
(ZŠ Mojmírova) a Kevin Kotlár
(Spojená škola J. Kráľa). Cenu
taktiež dostala spoločná práca
žiakov Školského klubu pri ZŠ
Robotnícka.
„Som veľmi rada, že takéto
krásne práce ste urobili na tento významný sviatok,“ povedala Ivanovičová oceneným
žiakom. Zároveň poďakovala
všetkým pedagógom, ktorí deťom pomáhali pri tvorení ich
výtvarných diel.
Peter Klimant
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Janko Kráľ – rebelský básnik
Tento mesiac si pripomíname 141. výročie úmrtia významného slovenského básnika, štúrovca a revolucionára Janka Kráľa, ktorý prežil 14 rokov svojho života práve
v Zlatých Moravciach.

Mladosť
Janko Kráľ sa narodil 24. 4.
1822 v Liptovskom Mikuláši.
Jeho otec Ján Kráľ bol pracovitý a šikovný remeselník.
Po jeho smrti mu však z jeho
majetku nezostalo nič. Navyše
ho súrodenci obrali aj o dedičstvo po matke. On sám to pociťoval ako veľkú krivdu, preto so svojou rodinou úplne
prerušil kontakty. Dedičstvo
si však nevymáhal a ostal chudobný po celý život.
Bol známy aj tým, že sa vyznačoval fenomenálnou pamäťou a ovládal až osem cudzích jazykov – francúzštinu,
angličtinu, nemčinu, maďarčinu, poľštinu, ruštinu, srbštinu
a češtinu.

Jeden zo štúrovcov
Svoje prvé vzdelanie získal
vo svojom rodnom meste. Neskoršie navštevoval gymnázium
v Gemeri a lýceá v Levoči, Kežmarku a Bratislave, kde sa aktívne
zapájal do činnosti Ústavu reči
a literatúry českoslovanskej, na
čele ktorého stál sám Ľudovít
Štúr, profesor, kodifikátor spisovnej slovenčiny a najmä kľúčový predstaviteľ celej jednej slovenskej generácie národných
buditeľov.
Na protest proti odvolaniu Ľudovíta Štúra z pozície vedúceho
tejto katedry v roku 1844 odišiel
z Bratislavy. Väčšina študentov
odišla do Levoče, kde štúdium
dokončila, ale Janko Kráľ sa vrátil do rodného Mikuláša, kde sa
podieľal na prípravách založenia
prvého celoslovenského kultúrneho spolku Tatrín. Na protest
proti Štúrovmu odvolaniu napísal báseň Duma bratislavská.

Pred revolúciou
V tomto čase sa aktívne zaujímal o život slovenského
legendárneho zbojníka Juraja Jánošíka. Navštívil miesta
s ním spojené a zároveň prepísal spisy zo súdneho procesu s Jurajom Jánošíkom, čo sa
neskoršie ukázalo ako veľmi
prezieravé, keďže originálne
dokumenty Jánošíkovho súdu
sa neskoršie stratili. Napísal aj
niekoľko zbojníckych básní.
Pred revolúciou pôsobil
ako koncipient v advokátskej
kancelárií v Pešti. Veľa cestoval, navštívil Dolnú zem a bol
v Srbsku, Chorvátsku a dokonca až v Moldavsku.

Do povstania!
V revolučnom roku 1848
vyzýval poddaných v slovenských dedinách do povstania
proti pánom. Robil to nepochybne radikálnym spôsobom – cválal na koni, strieľal
z pušky a čítal svoje revolučné básne. Pod heslom „Vešajme pánov, páľme kaštiele!“
búral múry sociálneho a národnostného útlaku.
Preto ho vrchnosť odsúdila na trest smrti. Neskoršie
mu bol trest zmiernený na
väzenie a po 10 mesiacoch
strávených za mrežami bol
prepustený na slobodu na
nátlak významných verejných činiteľov a slovenskej
verejnosti. Vo väzení v Šahách a Pešti bol mučený
a povráva sa, že v ňom dokonca ošedivel. Ako smutnú
spomienku na túto udalosť
napísal báseň Šahy.
Hneď po svojom oslobodený z väzenia sa zapája do
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povstania slovenských dobrovoľníkov za rovnoprávnosť
svojho národa, kde zastával
pozíciu kapitána vojenského
oddielu.

Revolučné
sklamanie
Po potlačení revolúcie cisárskou Viedňou pracoval
ako úradník. Ako niekdajší
revolucionár bol monitorovaný štátnou mocou a neustále prekladaný z miesta
na miesto až napokon skončil v Zlatých Moravciach. Po
rakúsko-maďarskom vyrovnaní v roku 1867 ho napokon maďarská vrchnosť prepustila z práce, a preto začal
pracovať ako advokát predovšetkým miestnej chudoby. A tak jeho príjmy mu
nepostačovali na dôstojný
život seba a svojej rodiny –
manželky, dvoch synov a dve
dcéry, preto v podstate do
konca svojho života už len
živoril. Zomrel náhle 23. 5.
1876 na brušný týfus.

Tvorba
Medzi jeho najznámejšie
básne a balady patria Jarná
pieseň, Krajinská pieseň, Orol
vták, Kvet, Pán v tŕni, Zverbovaný, Skamenelý, Kríž a čiapka, Bezbožné dievky, ale najmä Zakliata panna vo Váhu
a divný Janko.

Janko Kráľ
v Zlatých Moravciach
Trvalo až štyri desaťročia
po jeho smrti, pokiaľ sa Jankovi Kráľovi dostalo spoločenského uznania. Záujem
o jeho život a tvorbu sa
vzbudil až v roku 1919. Výrazne k tomu prispel fakt
rozpadu Rakúsko-Uhorska
a vznik Československa. Zásluhu vzniku Spomienky na
Janka Kráľa v Zlatých Moravciach mal najmä prvý
riaditeľ Československého

štátneho reálneho gymnázia v Zlatých Moravciach
František Skovajsa, univerzitný profesor Jaroslav Vlček
a Alica Masarykova, dcéra
prezidenta Tomáša Garriguea Masaryka a neskoršie
Štefan Rakovský, zakladateľ Okresného vlastivedného múzea v Zlatých Moravciach. Vzhľadom na ich
činnosť bolo 14. 3. 1919 po
ňom pomenované Gymnázium Janka Kráľa, v roku
1927 mu bola odhalená pamätná tabuľa na dome na
Ulici J. Kráľa 35, kde zomrel,
1959 pomník s bustou v Parku Janka Kráľa a 1966 sprístupnili symbolický náhrobník na cintoríne, kde bol
Janko Kráľ pochovaný.
Napriek tomu, že v posledných rokoch svojho života
bol Janko Kráľ zatracovaný
a krátko po svojej smrti upadol takmer do úplného zabudnutia. Svojou tvorbou
výrazne obohatil slovenskú
romantickú poéziu a zaradil
sa medzi európsku elitu básnikov polovice 19. storočia.
Celý svoj život pevne stál za
národnými ideálmi, za ktoré bol prenasledovaný a na
ktoré dozrel čas až nasledujúce storočie.
Spracoval:
JUDr. Martin Kováč
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Súťaž Murár 2017
V dňoch 3. 4. – 5. 4. 2017 sa
v SOŠ v Nitre uskutočnil 24.
ročník medzinárodnej súťaže
praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore murár.
Súťaž pozostávala z písomnej teoretickej a praktickej
časti. Odborné vedomosti
z teoretickej časti súťažiaci preukázali formou testu.
Praktická časť bola rozdelená
do dvoch dní. Prvý deň bolo
úlohou súťažiacich vymurovať presný fragment muriva z tehál POROTHERM Profi
podľa výkresovej dokumentácie, ktorý na druhý deň
omietali. Počas prvého dňa

ŠKOLY
mali súťažiaci za úlohu ešte
vymurovať zostavu z tvaroviek Ytong podľa výkresovej
dokumentácie.
Na základe výsledkov písomného testu a kvality
zhotovenia fragmentov odborná komisia vyhodnotila celkové poradie v súťaži dvojčlenných družstiev.
Žiaci Strednej odbornej školy polytechnickej, Ul. SNP 2,
Zlaté Moravce z odboru murár z I.A triedy Adam Hofferík a z III. A triedy Matúš
Opálený obsadili 3. miesto
a postupujú do celoštátneho
kola súťaže SKILLS SLOVAKIA,
ktoré sa uskutoční na výstavisku Agrokomplex počas
výstavy „Mladý tvorca 2017“
v dňoch 26. 4. - 27. 4. 2017.

Oblastné kolo súťaže
Autoopravár Junior 2017
Dňa 24. marca 2017 sa
konalo oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior
2017 v SOŠ obchodu a služieb v Nových Zámkoch.
Strednú odbornú školu
polytechnickú Zlaté Moravce reprezentovali žiaci
III. A triedy Martin Brodziansky a Maroš Lorinc. Martin
Brodziansky oblastné kolo
vyhral, ale do celoslovenského kola nepostúpil.
V kategórii Autoopravár
– mechanik a elektrikár sa

do súťaže zapojilo 93 súťažiacich z odborov autoopravár mechanik a autoopravár elektrikár, ale iba
dvanásť žiakov postúpilo
do finále. Žiaci si zmerali
sily v teoretickej a poznávacej časti. Teóriu si otestovali
v online testoch prostredníctvom webovej stránky
www.autosutaz.sk.. Otázky
boli vytvorené odborníkmi
z praxe. Novinkou v rámci
oblastného kola bola pozmenená poznávacia časť.
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Súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev zo Slovenska, Česka a Maďarska. Súťaž sponzorsky zastrešili po materiálnej stránke
firmy Wienerberger Slovenské tehelne Zlaté Moravce,
česká firma Xella murovacím
materiálom a firma Baumit Slovensko omietacím materiálom.

Naša škola sa aj takouto formou snaží prezentovať profesiu murára, ktorá je na trhu
práce žiadaná, ale zo strany
absolventov základných škôl
je o ňu malý záujem.

Cieľom prvej časti boli písomné príklady zo základov
elektrotechniky a základov
automobilov. Žiaci sa potrápili s výpočtami rezistora
a prúdu, ktorý preteká obvodom a tiež aj zdvihovým
objemom valca a motora.

V druhej časti bolo ich úlohou správne identifikovať
a pomenovať náhradné
diely. Všetci súťažiaci prežili pekný a zaujímavý deň.

Divadlo „ Pesničkál“

odkryli tri: Červený kacheľ, biela pec; Ženilo sa motovidlo;
Muška Bystruška.
Divadielko bolo zaujímavé,
interaktívne, deti sa veľa dozvedeli, pobavili, ale predovšetkým si spoločne zaspievali
a zahrali na detských hudobných nástrojoch. Deti boli aktívne a s radosťou pomáhali „Pesničkálovi„ pri hľadaní
správnych pesničiek.
Tatiana Kováčová

Dňa 11. apríla 2017 o 10.30
hodine prišlo do MŠ Žitavské nábrežie 1 v Zlatých
Moravciach divadielko Theatrum z Rožňavy, v ktorom
nám ujo “Pesničkál“ s pomocou detí a čarovnej kocky,
odkrýval rozprávky ukryté
v pesničkách. V ten deň sme

SOŠ polytechnická ZM

Ing. Marianna Nipčová
učiteľka SOŠP
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Počas telesnej si zakopali
s hráčmi ViOn-u
Žiaci Základnej školy Mojmírova 2 majú za sebou nevšedný športový zážitok. Priamo na hodine telesnej výchovy ich prekvapili dvaja hráči futbalového klubu FC
ViOn Zlaté Moravce - brankár Pavel Kováč a kapitán Peter
Orávik, ktorí si spoločne so žiakmi i trochu zakopali. To
však nebolo všetko...
Futbalisti zavítali na Mojmírku v utorok 28. marca 2017
v rámci promo aktivity k futbalovej súťaži Školský pohár
SFZ pod názvom - Obleč si
dres Školský pohár SFZ.

Jediná škola v kraji
„Cieľom projektu je zapojenie dvanástich hráčov z rôznych klubov Fortuna ligy
v každom kraji do súťaže ako
spoluambasádorov projektu
- podpora školského futbalu
tým, že si oblečú dres práve
Školského pohára a podporia družstvá vo svojom kraji,“ povedal Vladimír Lupták,
hlavný koordinátor Grassroots

projektov Slovenského futbalového zväzu. Spoluambasádormi pre Nitriansky kraj sú
práve futbalisti Pavel Kováč
a Peter Orávik z fortunaligového klubu FC ViOn Zlaté Moravce. Základná škola Mojmírova
2 bola jedinou školou, ktorú
v našom kraji v rámci tohto
projektu navštívili.

Zápas
i autogramiáda
V úvode stretnutia si Kováč
s Orávikom najskôr zahrali
s deťmi krátky zápas v telocvični školy. Žiaci si potom
mohli vypočuť diskusiu futbalistov s Vladimírom Luptákom,

Peter Orávik a Pavel Kováč s deťmi z Mojmírky.
ktorý hráčom kládol rôzne
otázky ohľadom ich futbalových začiatkov či školských
čias. Následne prišlo na rad
rozdávanie darčekov, ktoré
vionisti priniesli deťom i škole a nechýbala ani autogramiáda. „Zapojili sa, zahrali si
s nimi a takto motivovali deti
do ďalšej športovej činnosti,“
zhodnotil Lupták.
S podujatím boli spokojné
deti i vedenie základnej školy. „Som veľmi rada, že do našej školy zavítali profesionálni
futbalisti,“ povedala riaditeľka
Viera Striešková. „Verím tomu,
že o pár rokov vy, čo tu sedíte na lavičke, tak prídete nás

tiež takto pozdraviť a poviete – dobrý deň, pani riaditeľka, pamätáte si ma? To som
ja, ktorý som tu kedysi len tak
kopal do lopty,“ odkázala riaditeľka zúčastneným žiakom.
Školský pohár SFZ je celoštátna súťaž v malom futbale 10-členných družstiev
chlapcov a 10-členných družstiev dievčat základných
škôl do trinásť rokov, ktorej
vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Spoluvyhlasovateľom a organizátorom je Slovenský futbalový zväz.
Peter Klimant

Úspechy  žiakov Gymnázia Janka Kráľa, postup do celoslovenských súťaží
Tretí marcový týždeň sa
konali krajské kolá predmetových olympiád z biológie
a geografie. Sú to súťaže,
o ktoré majú žiaci Gymnázia
Janka Kráľa v Zlatých Moravciach každoročne záujem
a v ktorých získavajú popredné umiestnenia.
Krajské kolo 51. ročníka Biologickej olympiády sa konalo 22. a 23. 3. 2017 na Spojenej škole v Nitre. Naša žiačka
Emília Beniačiková z V. D triedy
osemročného štúdia súťažila
v teoreticko-praktickej časti –
v kategórii B aj v projektovej
časti kategórie B, kde obsadila
2. miesto. Jej práca Vplyv cesnaku na pleseň v rôznych prostrediach postúpila na celoslovenské kolo do Košíc. Práca

Nikoly Ondrejmiškovej z II.B
triedy Vplyv jednosmerného
osvetlenia na rastliny získala
3. miesto.
V kategórii A nás reprezentovala Viktória Čižmáriková z III.
B triedy , ktorá vo svojej práci
riešila Vplyv životosprávy navznik civilizačných ochorení.
Priestory nášho gymnázia
privítali 24. 3. 2017 účastníkov Krajského kola 45. ročníka Geografickej olympiády.
V kategórii B sa v reprezentácii našej školy výnimočne
darilo Jakubovi Chrenkovi
z I. A triedy, ktorý písal prácu na tému Výroba piva na
Slovensku. Krásne 2. miesto
je ocenením jeho vedomostí
a tvorivosti, ktoré využije v celoslovenskom kole. Úspešnými

J. Chrenko, E. Podhorová, PaedDr. V. Šedíková, A. Švec
riešiteľmi KK GO boli aj ďalší
naši žiaci: Adam Švec z III. A
písal prácu na tému Premeny
môjho sídla v čase a Eva Podhorová z V. D písala prácu na
tému Island – turistický magnet súčasnosti.
Získať jedno z prvých miest
v krajskej súťaži nie je ľahkým
krokom. Tu sa musí stretnúť záujem, vytrvalosť a vedomosti

žiaka s odbornosťou a zanietenosťou pedagóga.
Za úspešnú reprezentáciu
nášho gymnázia ďakujeme
všetkým žiakom a ich pedagógom a prajeme úspechy v celoslovenskom kole aj v ďalšej
školskej a vedeckej práci.
RNDr. Renáta Kunová, PhD.
riaditeľka školy
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Deň narcisov
Jednou z najkrajších akcií,
ktoré organizujeme na Základnej škole Robotnícka, je
Deň narcisov. Každoročne
spolupracujeme s Ligou proti
rakovine, ktorá túto ušľachtilú
zbierku zastrešuje. Deň narcisov je naozaj jedinečná verejno – prospešná zbierka a tento
rok sa konala už po 21.–krát.
Ulice miest a obcí v jediný deň
v roku zaplavia žlté narcisy. Tento rok to pripadlo na piatok – 7.
apríla. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky
dobrovoľníkov Dňa narcisov
zároveň pomôže naakumulovať finančné prostriedky na
konkrétnu praktickú pomoc
onkologickým pacientom a ich
rodinám na celom Slovensku.

ŠKOLY
Som rada, že medzi dobrovoľníkmi, ktorí pomáhajú so
zbierkou, sú každoročne aj žiaci našej školy, a sú to tradične
žiačky deviateho ročníka a tento rok aj žiačky šiesteho ročníka. Oblečené do krásnych
žltých tričiek šiestačky uskutočnili zbierku na škole. Žiaci,
učitelia, nepedagogickí pracovníci – všetci prispeli rôznymi čiastkami do pokladničiek.
Deviatačky sa zasa vybrali do
ulíc mesta, ale napríklad aj na
Mestský úrad. Stretli sa všade
s veľmi pozitívnym ohlasom
a ľudia prispievali rôznymi sumami na dobrú vec. Výsledná
suma, ktorú naše dobrovoľníčky vyzbierali, bola po sčítaní
veľmi pekná, bolo to 480,02
eur. Sme radi, že napriek chladnému a upršanému počasiu,
sme vyzbierali takúto peknú
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Dobrovolníčky zo ZŠ Robotnícka.
sumu, ktorú sme hneď po
skončení zbierky vložili na konto Ligy proti rakovine. Chcem
sa touto cestou poďakovať za
všetky príspevky do zbierky
a našim dobrovoľníčkam za
ich spoluprácu. Verím, že sa
do takejto krásnej akcie, akou
je Deň narcisov, zapojíme aj
v ďalších rokoch.

Pripnutím žltého kvietku
v Deň narcisov totiž vyjadrujeme onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom
ochorení sami, že ich boj sa
týka nás všetkých a že majú
našu podporu.

PaedDr. Hana Verešpejová

V odbore Informatika vyhrala SOŠ technická, Zlaté Moravce
Krajské kolo súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti na
Strednej priemyselnej škole
strojníckej a elektrotechnickej
v Nitre bolo exhibíciou najlepších žiackych prác a zručností
žiakov stredných odborných
škôl Nitrianskeho kraja. V odbore Informatika získala Stredná odborná škola technická,
Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
so zariadením „Informačný
mobiliár“ 1. miesto a zabezpečila si tak postup na celoslovenské kolo SOČ do Banskej Bystrice.
Žiačka štvrtého ročníka odboru Logistika Martina Beňačková sa predstavila na krajskom kole SOČ so zariadením
Informačný mobiliár. ,,Má slúžiť na informovanie širokej verejnosti o systéme duálneho
vzdelávania a o firmách, v ktorých sa edukácia realizuje. Taktiež poskytuje všetky dôležité a potrebné údaje o štúdiu

a škole ako takej“, uviedla Martina. Informácie sú rozdelené
do sekcií a podsekcií, čo má
veľký význam pri prehľadnosti
a rozložení informácií na informačnom paneli. Ovládanie
obrazovky dotykom je ďaším
výhodným a jednoduchým
prvkom zariadenia. Na projekte Informačného mobiliáru participovalo viac žiakov,
čo sa pozitívne podpísalo na
celkový dizajn výrobku. Naši
žiaci majú za sebou množstvo
úspešných projektov, ktoré ich
posúvajú z roka na rok k vyšším métam a cieľom a rozvíjajú ich myslenie a zručnosti.

Hodnotiaca
komisia mala
náročnú úlohu
Odborná komisia v odbore
Informatika zhodnotila mobiliár kladne a navrhla dané
zariadenie a systém ponúknuť a zaviesť na ďalšie stredné

Martina Beňačková
školy v rámci informovania verejnosti pomocou IKT. Práce
nasadili svojou úrovňou latku
vysoko a komisia mala náročnú úlohu vyhodnotiť súťažiacich skutočne objektívne
vzhľadom na ich kvalitu, nápaditosť, prevedenie a použité
technológie i materiály. Tieto
aspekty súťažných prác posúvajú každoročne charakter
SOČ na vyššiu úroveň.

Tridsiaty deviaty ročník krajského kola SOČ sa uskutočnil 4. apríla 2017 a súťažilo na
ňom 110 súťažných prác v 17
súťažných odboroch. Na celoslovenské kolo do Banskej Bystrice v rámci Nitrianskeho kraja
postupujú z každého odboru
dvaja súťažiaci umiestnení na
prvom a druhom mieste.
Mgr. Stanislav Kramár
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KULTÚRA

Pletenie košíkov
a vyzdobovanie kraslíc
Mestské stredisko kultúry a športu (MSKŠ) si v spolupráci s Úniou zrakovo postihnutých v Zlatých Moravciach
pripravilo pre ľudí z mesta a okolia tvorivý workshop pod
názvom Pletenie košíkov a vyzdobovanie kraslíc.

Účastníci workshopu sa pripravujú na pletenie košíkov.
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Workshop sa uskutočnil
v pondelok 3. marca 2017
v priestoroch MSKŠ. Zúčastnilo sa ho približne dvadsať
ľudí, od najmenších až po seniorov, ktorí prejavili záujem
sa niečo nové naučiť. „Mladý
Patrik bol prekvapený, že dokázal vytvoriť nádherný košík.
Zuzka zase, že si dokázala urobiť nielen krásny košík, ale aj
vyškrabať nádhernú kraslicu.
Deti z detského domova prišli so zámerom sa len pozrieť,
nakoniec ostali až do konca
workshopu a spolu s ich vychovávateľkou Evkou si vytvorili nádherné košíky,“ povedala
Klaudia Ivanovičová z MSKŠ.
Účastníci sa učili pliesť košíky a vyzdobovať kraslice pod
dozorom viacerých skúsených remeselníkov. „Sme veľmi povďační Jankovi Čuzymu,

Viktórii Káčerovej, Alžbete
Fraňovej, Paulíne Petrovičovej, Anne Benčovej a Terézii
Pilčíkovej za ich ochotu a čas
pri predvádzaní a výuke netradičných techník,“ povedala
Ivanovičová.
Podľa jej slov si každý z prítomných tvorivý workshop
pochvaľoval a domov si so
sebou všetci odniesli vlastnoručne vytvorený košík či
vyzdobenú kraslicu. „Niektorí
objavili v sebe toľko tvorivosti a novej inšpirácie, o ktorej
sami ani nevedeli. A práve o to
nám išlo pri vytváraní tejto akcie, aby sa ľudia niečo nové
naučili, cítili sa príjemne s ľuďmi, ktorých predtým ani nepoznali a získali nové poznatky,“
zhrnula na záver Ivanovičová.

rozveselí každého veľkonočného návštevníka.
K sviatkom jari patria aj korbáčiky, ktoré sa pletú z vŕbového prútia. Techniku pletenia
korbáčov z vŕbových prútov
žiakom predviedla Mária Pekárová z Chyzeroviec, známa
výrobou krojovaných bábik
a spestrovaním interiéru múzea krásou slovenských ľudových krojov pri rôznych kultúrnych podujatiach. Pliesť
korbáče do múzea prišiel aj
majster ľudových remesiel
Štefan Doskoč zo Zlatna, ktoré

nakoniec dievčatá vyzdobili
pestrými stuhami.
Za vytvorenie príjemnej
predveľkonočnej atmosféry
patrí vďaka pracovníčkam múzea, organizátorkám kultúrneho podujatia. Zaužívané zvyky
a obyčaje veľkonočných sviatkov patria ku kultúrnemu dedičstvu našich otcov, ktoré si
s úctou pripomíname. Spestrime si veľkonočné sviatky
vlastnoručne vyrobenými
doplnkami a oslávme jarné
prebúdzanie sa prírody.
Anton Kaiser

Peter Klimant

Veľkonočné vajíčko
K veľkonočným sviatkom
neodmysliteľne patria veľkonočné vajíčka, ktoré predstavujú symbol zrodu života
a počas sviatkov sa stali jarnou dekoráciou a skrášľujú
naše príbytky. Najvýznamnejší kresťanský sviatok je i oslavou prebúdzajúcej sa prírody
s vítaním jari, kedy si pripomíname rôzne ľudové zvyky
a obyčaje, z ktorých sa mnohé
zachovali dodnes.
Pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami Mestské múzeum v Zlatých Moravciach
za spolupráce Ponitrianskeho múzea v Nitre už tradične
otvára tvorivú dielňu pre žiakov základných škôl s praktickou ukážkou zdobenia vajíčok,
pletenia vŕbových korbáčov
a rozprávaním o veľkonočných zvykoch v minulosti. Dňa
10. apríla 2017 si žiaci v tvorivej
dielni vyskúšali novú techniku
zdobenia kraslíc opletením

jutovým špagátom. Prvými návštevníkmi múzea boli
žiaci zo Základnej školy Pribinova. Tvorivú dielňu pod
názvom Veľkonočné vajíčko
viedla majsterka zdobenia
kraslíc pani Terézia Pilčíková
zo Zlatých Moraviec, ktorej
súčasťou bola malá výstavka
kraslíc vyzdobených rôznymi technikami. Svojou krásou
pútajú pozornosť veľkonočných návštevníkov. Špagátové
kraslice patria tiež k takýmto
veľkonočným ozdobám, ktoré sú krásne nielen v košíku
ale aj zavesené na vetvičkách
bahniatok, zlatom daždi, alebo
na rozkvitnutých konárikoch
čerešne. Pani učiteľka Gabriela
Švecová s lektorkami múzea
Vierou Tomovou a Kornéliou
Némešovou vytvorili so žiakmi aj netradičnú ale zaujímavú veľkonočnú ozdobu, okatú
sovu vyrobenú z kotúčika toaletného papiera, ktorá tiež
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Fredderika Rose

Zrkadlo duše
Mestské múzeum v Zlatých
Moravciach otvorilo 20. marca 2017 výstavu abstraktného
umenia známej profesionálnej
výtvarníčky Oľgy Grečnárovej
- Rafajovej z Topoľčianok. Autorka výstavy sa už dlhé roky
prezentuje svojou bohatou
umeleckou a literárnou tvorbou doma i v zahraničí pod
pseudonymom Fredderika
Rose.
Profesionálna tvorba Fredderiky Rose sa začala písať v roku
1995 prijatím do členstva Združenie výtvarných umelcov západného Slovenska pod vedením akademického maliara
Roberta Almasi a v roku 1997
do Slovenskej výtvarnej únie.
Autorka výstavy je i členkou
umeleckej spoločnosti ARTEM pod vedením Ľuboslava Mozu - člena Európskej
akadémie vied a umení, ako
i  talianskej spoločnosti Klubu
centra umenia a kultúry LA TAVOLOZZA v Taliansku. Od roku
2015 je členkou Oxfordskej encyklopédie slovenských a českých osobností - BHP - BRITISH
PUBLISHING HOUSE LTD.
„Vo svojej umeleckej tvorbe
sa snažím poukázať na medziľudské vzťahy, vnášať do nich
lásku a pokoj. Maliarskou a literárnou tvorbou túžim pretvárať myseľ spoločnosti, ponímať

ľudské hodnoty a svojimi dielami rozdávať, hoci len v akomsi snení - lásku, dobro, pochopenie i odpustenie. Avšak hoci
iba plachou mysľou autorky,
ktorá svojimi túžbami sní po
lepšom živote v dnešnom rozporuplnom svete.“
„Mojím prvým učiteľom bol
akademický maliar Rudo Sikora, profesor na VŠVU v Bratislave, ešte v roku 1982 - 1995,
akad. mal. Dušan Bada, Július
Koller, Jaro Košš (učiteľ na VŠVU
v Bratislave), tiež profesionálny výtvarník František Herman
zo Zlatých Moraviec, ktorý ma
priviedol aj k literárnej tvorbe,
významný nitriansky spisovateľ a priateľ Andrej Zábredský a ďalší. Svojou literárnou
tvorbou som sa prezentovala
aj v náboženských internetových novinách v Priestor-nete
pod názvom „Modlitba - Bože,
vďaka“ pod vedením spisovateľa Jána Maršálka. V roku 2011
– 2013 som napísala zbierku
básní pod názvom Zrkadlo
duše, báseň Vierozvescovia,
Spomienkové perly Jura Jánošíka, ako i poéziu v próze,
v kombinácii s vlastnými ilustráciami a citáciami, a iné“.
Kúsok jej poézie:
Dopraj Pane „Lásku„ – šíremu
svetu daj! Spoj nás. Veď len ty
poznáš náš hlboký hlas. Zažeň

smäd a bolesť v duši. Daj –
nech v svete zažiari svetlo. Pokoj a mier. Oceň prosím!
Autorka sa netají ani faktom,
že jej obrazy, ale aj literárna
tvorba majú liečivú silu / vedecky dokázaná prístrojom
EAV, liečiteľmi, ako i psychológom Vojtom Haringom. Jej
diela sú automaticky cez dlane
nabité pozitívnou energiou.
„Práca s liečivou energiou sa
u mňa vyvinula spontánne,
hovorí. Energia prúdi cez moje
dlane a cítim ju priamo a zreteľne cez prsty. Maľujem len
vtedy, keď mám ten správny
impulz a cítim úžasný príval
energie, a tak počas tvorby cítim maximálny pokoj v tele.“
Svojou výtvarnou tvorbou
sa prezentuje od roku 1982.
Rada spomína na mnohé autorské a kolektívne výstavy
v Zlatých Moravciach a okolí.
Svoju tvorbu prezentovala aj
v Tekovskom múzeu v Leviciach, v Pohronskom múzeu
v Novej Bani, v Slovenskom
rozhlase, Umelke SVU v Bratislave, v rozhlase REGINA, na
sympóziu v Bošáci, samostatnej výstave v Pálffyho paláci v Bratislave (ARTEM), v Uni
Café Nitra, pravidelne v Trnave, Dunajskej Strede, na sympóziách ARTEM, na putovnej
výstave po Slovensku i v zahraničí pod názvom Stretnutie k 1150. výročiu príchodu
Cyrila a Metoda pod záštitou
ARTEM Bratislava, tiež na medzinárodnom sympóziu Ján
Hus, prezentácia obrazov po
kostoloch na Slovensku, v Prahe (Artem ). Svoju výtvarnú
tvorbu prezentovala aj na
mnohých medzinárodných
výstavách. V roku 1994 sa svojou tvorbou presadila na Putovnej výstave VOX Humana /
III. internationalle Bienále mladých výtvarníkov do 35 rokov,
kde sa presadili 4 Slováci. Obrazy sa vystavovali v Ostrave
vo výtvarnom Centre Chagall,
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v Novom Jičíne v Starej pošte,
v Havířove v sieni W, v Brne
v galérii Lužánky, v Galérii
u Řečických. K významnejším
výtvarným aktivitám patrila
účasť na medzinárodnej súťaži výtvarnej tvorby na Arte
Lagúna v Benátkach roku 2011,
kde sa svojimi dielami dostala
medzi 25-tich najúspešnejších
autorov súťaže. Rok 2012 autorke priniesol ďalší úspech,
a to účasť na súťažnom festivale výtvarného umenia
PREMIO INTERNATIONALE D´
ARTE San Crispino v Porto
Sant´ Elpidio, konaného umeleckou spoločnosťou ARTEM,
ktoré sa konalo pod záštitou
talianskeho prezidenta, kde
získala významné ocenenie špeciálnu cenu poroty GIOVANI EMERGENTI. V roku 2013 sa
zúčastnila na Medzinárodnom
festivale výtvarného umenia
Porto Sant´ Elpidio Villa Baruchello v talianskom meste
Porto Sant´ Elpidio, kde získala OCENENIE PARLAMENTU
MESTA PORTO SANT´ELPIDIO,
tiež na súťaži Perla Adrie - Perla dell´ Adriatico ŠPECIÁLNU
CENU. V roku 2015 v talianskom Miláne na Expo 2015
a v Bratislave na umeleckom
festivale hier a slova - WAG
Croatia (poriadateľ - Chorvátsko) www.World Art Games,
kde sa zúčastnili 3 slovenskí
umelci. Svojou tvorbou sa
predstavila aj vo švajčiarkom
Bazileji v roku 2015 v Art Gallery Center, Gift 4 You a o rok
na výstave FAIR ART tiež vo
Switzerlande v Bazileji. V roku
2016 sa prezentovala na medzinárodnej výstave v Prachaticiach, následne v roku 2017
v nemeckom Passau (ARTEM).   
Obrazy Frederiky Rose, hýriace farebnosťou a optimizmom, môžu návštevníci múzea obdivovať do 10. mája
2017.
Anton Kaiser
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PONUKA  NA  PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV  
VO  VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ MORAVCE FORMOU
PRIAMEHO PRENÁJMU
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od 01. 01. 2017 vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových
priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 21,86 m2 v budove so súpisným číslom 1330 (administratívna budova), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na
pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia
prenajímaných nebytových priestorov: kancelárie na administratívne účely.
n nebytové priestory o výmere 400 m2 v budove so súpisným číslom 2087 na Ul. Hviezdoslavovej 64 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely
1078/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 4537 pre katastrálne
územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: ostatný maloobchod.
n nebytové priestory o výmere 22,20 m2 v budove so súpisným číslom 1330 (administratívna budova), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na
pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia
prenajímaných nebytových priestorov: kancelárie na administratívne účely.
n nebytové priestory o výmere 22,38 m2 v budove so súpisným číslom 1330 (administratívna budova), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na
pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia
prenajímaných nebytových priestorov: kancelárie na administratívne účely.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 27. 05. 2017 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov získate na úradnej tabuli
a webovej stránke Mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, /Mestský úrad; Predaj, prenájom/, prípadne na č. telefónu 037/6923922 (Oddelenie majetkovo – právne MsÚ Zlaté Moravce).
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Poďakovanie

Inzercia / riadková inzercia

NAJLEPŠÍ VÝKUP PAPIERA

ČASOPISY, NOVINY, LETÁKY, KANC. PAPIER, KARTÓN

45-0004
45-0007

• likvidácia a skartovanie archívov
• výkup priamo u Vás doma
• peniaze ihneď, alebo výmenou za hygienické potreby
ZM - NR - LV - ZC - ZH - BS - NZ - KN
Otvorené
Čierne Kľačany, Horná ul. 189/36
Pondelok-Piatok
8.00-16.00
0915 104 234, 0944 423 566

19/2017

Vyjadrujeme naše úprimné poďakovanie vedeniu mesta – osobitne PaedDr. Dušanovi Husárovi
a ľuďom zo stavebnej komisie za
vyriešenie nášho dlhoročného
problému – opravu mestskej
kanalizácie. Pevne veríme, že sa
dočkáme aj prístupovej cesty.
Klaudia Antolová,
predseda SVB SPOLDOM,
SVB SPOLDOM ZM
17/2017

n Baby šéf - 7. - 8. 5. 2017
nedeľa 16.00, pondelok 17.00
- vstupné 4 €
n Chatrč - 8. - 9. 5. 2017
pondelok 19.00, utorok 18.00
- vstupné 4 €
n Pád - 11. - 12. 5. 2017 - štvrtok 17.00, piatok 18.00 – vstupné 4 €
n Kráľ Artuš: Legenda
o meči - 11. - 12.- 13. 5. 2017
- štvrtok 19.00, piatok 20.00,
sobota 19.00 - vstupné 4 €
n Cuky Luky film - 12. - 13.
5. 2017 - piatok 16.00, sobota
17.00 - vstupné 4 €
n Lady Macbeth -14. - 15. 5.
2017 - nedeľa 19.00, pondelok
19.00 - vstupné 4 €
n Raw - 16. - 17. 5. 2017
utorok 19.00, streda 19.00
- vstupné 4 €
n Deep: Dobrodružstvo
pod hladinou - 19. - 20.- 21. 5.
a 27.- 28. 5. 2017 -piatok 17.00,
sobota 17.00, nedeľa 16.00,
sobota 17.00, nedeľa 16.00
- vstupné 4 €
n Votrelec: Covenant
19. - 20. 5. a 28. 5. 2017 - piatok 19.00, sobota 19.00, nedeľa
18.00 - vstupné 4 €
n Putovanie tučniakov
21. - 22. 5. 2017 - nedeľa 18.00,
pondelok 18.00 - vstupné 4 €
n Úplní cudzinci - 22.-23. 5.
2017 - pondelok 20.15, utorok
19.00 - vstupné: 4€
n Piráti Karibiku: Salazarova pomsta - 25. - 26.- 27.
5. 2017 - štvrtok 19.00, piatok
19.00, sobota 19.00 - vstupné 4 €
n Muž menom Ove
30. 5. 2017 - utorok
19.00 - vstupné 4 €
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Pozvánka na verejné
zhromaždenie
Dole podpísaní poslanci mesta Zlaté Moravce si
uvedomujeme, že prejavom
ústretového postoja samosprávy k verejnosti je pravidelné využívanie inštitútu verejného zhromaždenia občanov
na prerokovanie dôležitých
otázok týkajúcich sa obce.
Vzhľadom na množstvo významných projektov, ktoré sa
v Zlatých Moravciach plánujú
v najbližšej dobre zrealizovať
považujeme za potrebné zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mesta Zlaté Moravce,
tak aby ľudia do rozhodovacieho procesu videli, rozumeli
mu, podieľali sa na ňom, kontrolovali ho, a tým sa priamo
stali spoluautormi rozhodnutí,
ktoré ovplyvnia ich život.
Verejné zhromaždenie
obyvateľov mesta zvolávame na 24. 05. 2017
o 16:00 do priestorov divadelnej sály Miggaziho kaštieľa v Zlatých
Moravciach.

Za predmety verejného zhromaždenia určujeme nasledujúce témy:
n Zavedenie občianskeho
rozpočtu v meste Zlaté Moravce v roku 2018,
n Rozšírenie skládky komunálneho odpadu v meste
Zlaté Moravce,
n Rozšírenie mestského cintorína v meste Zlaté Moravce,
n Oprava ciest v meste Zlaté
Moravce,
n Výstavba nájomných bytov
v meste Zlaté Moravce,
n Projekty v oblasti ďalšieho
rozvoja mesta Zlaté Moravce.
Za moderátora verejného zhromaždenia ustanovujeme:
Mgr. Denisu Uhrinovú
Iniciátori verejného zhromaždenia: JUDr. Michal Cimmermann, JUDr. Pavel Dvonč, Mgr.
Denisa Uhrinová, MUDr. Oto Balco, MVDr. Marta Balážová, RNDr.
Jozef Paluška, PaedDr. Pavol Petrovič, Ing. Karol Švajčík, Ing. Ján
Adamec, Marián Tomajko

Riadková inzercia
Výstavba nájomnej
bytovky

Obecné zastupiteľstvo obce
Choča na svojom zasadnutí
dňa 2. 03. 2017 schválilo zámer pre výstavbu nájomného bytového domu v našej
obci. Predbežne sa uvažuje s výstavbou nájomného
bytového domu s deviatimi
bytovými jednotkami ( šiestimi dvojizbovými a tromi
jednoizbovými).
Výhodou bytového
domu je:
1. nízka cena nájmu (o presných sumách možno hovoriť
až pri začatí výstavby),
2. výhodná poloha obce
pre dochádzku za prácou

(do Zl. Moraviec, Vrábeľ, Nitry),
3. v obci je vybudovaná kompletná infraštruktúra (vodovod, kanalizácia,
plynofikácia...),
4. tichá lokalita – ideálne
prostredie pre mladé rodiny
s deťmi.
Záujemcovia o pridelenie
bytu môžu svoju žiadosť podať na Obecný úrad Choča,
č. 55, Choča, 951 76, okr. Zlaté
Moravce. V žiadosti je potrebné uviesť: meno, priezvisko,
trvalé bydlisko, telefonický,
prípadne e-mailový kontakt
a počet osôb, ktoré by obývali
príslušný byt.
Info: 0911 531 152

22/2017

Mestské stredisko kultúry a športu
Program na mesiac máj:
n 9. 5. 2017 o 15.00hod. (utorok) – Víťazstvo nad fašizmom
– pietna spomienka pri soche Partizána, v programe vystúpi
FS Babička
n 10. 5. 2017 o 17.00 hod. (streda) – divadelná sála MSKŠ Zlaté
Moravce - detské predstavenie ,,Víla Ela“, vstupné 6€
n 14. 5. 2017 o 15.00 hod. (nedeľa) – divadelná sála MSKŠ Zlaté
Moravce – DEŇ MATIEK
n 19. 5. 2017 o 9.00 hod. do 21.00 hod. (piatok) – Krokom po
minulosti rodiny Migazzi – vstupy do podzemných priestorov
a sprievodné akcie počas celého dňa

Pripravujeme v mesiaci jún:
n 4. 6. 2017 od 15.00 hod. do 18.00 hod. (nedeľa) – Deň detí
v mestskom parku (amfiteáter) – pre deti sme si pripravili vystúpenia tanečníkov OSB a CVČ, kolotoče, súťaže, divadielko, jazda
na motorkách, hasiči, mestská polícia
n 6. 6. 2017 od 8.00 hod. do 12.00 hod. (utorok) - ,,Primátorská
kvapka krvi“ – v budove MSKŠ na 1.poschodí
n 8. 6. 2017o 18.00 hod. (štvrtok) – divadelná sála MSKŠ Zlaté
Moravce – detské predstavenie - ,,Fíha Tralala“
n 18. 6. o 16.00 hod. divadelná sála - Kandráčovci, vstupné 15 €
n 19. 6. 2017 o 20.00 hod. (pondelok) – divadelná sála MSKŠ
Zlaté Moravce – divadelné predstavenie - ,,Tri letušky v Paríži“,
vstupné 16 €

18/2017
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Opustili nás
 Leonard Ňurcík
nar. 1931, zom. 27. 03. 2017
 Ivan Tomašov
nar. 1945, zom. 27. 03. 2017
 Valéria Martinovičová
nar. 1925, zom. 28. 03. 2017
 Margita Ďatková
nar. 1921, zom. 03. 04. 2017
 Eva Adamíková
nar.1939, zom. 10. 04. 2017
 Mária Virágová
nar. 1933, zom. 22. 04. 2017

SPOMIENKY
Dňa 21. 5. 2017
uplynie 10. rokov, čo
nás navždy opustil
môj manžel, otec

Dňa 25. marca 2017
uplynuli 3 roky
odvtedy, ako sme sa
navždy rozlúčili s našou
milovanou mamičkou

Dňa 23. apríla 2017
uplynulo 22 rokov
odvtedy, ako sme sa
navždy rozlúčili s našim
milovaným oteckom

Vladimír Holečka

Máriou Uhrínovou

Štefanom Uhrínom

zo Zlatých Moraviec,
vo veku
nedožitých 89 rokov.

zo Zlatých Moraviec,
vo veku
nedožitých 76 rokov.

Povedali si
spoločné áno
21. 04. 2017

Marián Machovec
trvalý pobyt Alekšince
a

Spomíname.
Manželka a synovia.

Michaela Bónová
trvalý pobyt Zlaté Moravce

Máj 2017
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S láskou a úctou na drahých rodičov spomínajú dcéra
a synovia s rodinami. Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
15/2017
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Mesto ocenilo najúspešnejších športovcov za rok 2016

Ocenení športovci za rok 2016.
Slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov
Zlatých Moraviec za rok 2016 sa uskutočnilo v stredu
5. marca 2017 v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu. Primátor Dušan Husár spoločne s predsedom Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu Pavlom
Dvončom odovzdali hneď niekoľko ocenení.

Úspešní
doma i v zahraničí
Ako povedal primátor Dušan
Husár v úvode slávnostnej ceremónie, zlatomoravskí športovci v uplynulom roku zaznamenali množstvo úspechov
na významných národných
a medzinárodných športových podujatiach a reprezentovali naše mesto v rôznych
športových oblastiach.

Barbora Verešová

„Teší ma, že medzi ocenenými športovcami sa objavujú nielen skúsení a ostrieľaní
reprezentanti, ale aj mladí
talentovaní športovci. Svoje
uznanie by som chcel vyjadriť
všetkým, ktorí vás podporujú a podieľajú sa na dosiahnutých výsledkoch,“ povedal
Husár, ktorý športovcom zároveň zaželal, aby mali aj naďalej
chuť a silu na sebe pracovať.

Ocenení športovci
Odovzdaných bolo celkovo deväť ocenení v šiestich kategóriách. V kategórii
„Jednotlivci seniori“ získala
cenu Barbora Verešová, ktorá
úspešne reprezentovala naše
mesto v športe naturálna kulturistika a fitness/kategória
figure. „Ja som veľmi spokojná. Je to v podstate také zadosťučinenie za všetku námahu, za obetovanie a za
sebadisciplínu, akú som počas súťaže mala. Som preto
veľmi rada, že som bola ocenená a taktiež, že sa mi podarilo podľa mňa veľmi dobre
reprezentovať naše mesto,“
zhodnotila Verešová.
Za seniorov bol ďalej ocenený Tomáš Segíň, hokejista klubov HC Zlaté Moravce
a HK Levice. Segíň zároveň
získal aj ocenenie v kategórii „Tréneri“, za jeho koučovanie v HC Zlaté Moravce a ďalšie významné organizačné
činnosti.
Za „Jednotlivcov juniorov“
získala cenu Ana Šabíková,
ktorá úspešne reprezentuje
tenisový klub TK Zlaté Moravce po celom Slovensku.

Ďalšou ocenenou bola Jana
Dobiášová z Klubu pozemného hokeja HOKO Zlaté
Moravce, ktorá svojmu klubu dopomohla k viacerým
úspechom.
V kategórii „Kolektívy seniori“ získal cenu Stolnotenisový klub CVČ Zlaté Moravce
družstvo „B“, menovite - Kristián Frajka, Peter Kováč ml.,
Marek Páleník, Peter Kováč
st. a Jozef Zlatňanský ml., ktorým sa vlani spoločne podarilo postúpiť do 3. ligy.
Zo „Zdravotne oslabených
športovcov“ boli ocenení traja muži: šachista Peter
Frajka, ktorý minulý rok získal
2. miesto na Majstrovstvách
Slovenska nepočujúcich jednotlivcov a reprezentoval
naše mesto aj na Majstrovstvách sveta; Ladislav Lukáč
a Boris Kruška z úspešného
zlatomoravského šípkárskeho klubu nepočujúcich.
Cena bola odovzdaná aj v kategórii „Združenie technických
a športových činností“. Získal
ju Ján Jurík, ktorý vlani vyhral
2. miesto na Majstrovstvách
Slovenskej republiky v Brannom viacboji kynológov.

Všetci navrhnutí
Udeľovanie cien sa uskutočnilo už tradične na základe ankety, ktorá sa v našom
meste konala už po 16.-krát.
Zapojiť sa mohli všetci Zlatomoravčania. Tí mali možnosť zasielať svoje návrhy
s menami športovcov a ich
dosiahnutými úspechmi za
rok 2016 priamo na radnicu.
Podľa slov pracovníčky mestského úradu Danuše Hollej
získali ocenenie všetci navrhnutí športovci.
Peter Klimant
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Box Club Zlaté Moravce
oficiálne otvorený
V marci svoje brány oficiálne otvoril Box Club Zlaté Moravce. Jeho sídlom sa stalo Centrum voľného času na Rovňanovej ulici. Záujemcovia o tréningy sa už môžu hlásiť.
Box Club má dvere otvorené pre všetky vekové kategórie.
Slávnostné otvorenie Box
Clubu Zlaté Moravce sa uskutočnilo v stredu 29. marca
vo vynovených priestoroch,
ktoré sa nachádzajú v budove zlatomoravského Centra
voľného času. Zúčastnilo sa
ho viacero známych tvári, medzi ktorými nechýbal primátor Dušan Husár, viceprimátor
Marek Holub či výrazná postava slovenského boxu - tréner
Tibor Hlavačka.
„Sú to také chvíle, kedy človek môže povedať, že zas sa
niečo dobré podarilo. Tých
mladých treba pritiahnuť do
telocvične, aby športovali, nie
aby robili to, čo je dnes najmodernejšie, to znamená počítače, povaľovanie sa, nedajbože
ešte nejaké drogy. Určite tým,
že ste otvorili tento športový
klub a dali mu tento krásny
stánok, tak si myslím, že ste
urobili veľa aj pre spoločnosť

a mladých tohto mesta,“ povedal na slávnostnom otvorení Tibor Hlavačka.

Ciele boxeristov
Napriek tomu, že k oficiálnemu otvoreniu došlo len v marci, klub funguje dlhšiu dobu,
s prestávkami už od roku 2011.
„Spočiatku sme to brali ako zábavu, príležitosť zašportovať
si, ale potom sme si s priateľmi Pavlom Martincom a Tiborom Šabíkom povedali, že sa
do toho pustíme. Potrebovali
sme financie a vhodné priestory, čo sa nám aj podarilo,“ povedal Jozef Chabreček, ktorý
spoločne s Martincom a Šabíkom stojí za založením Box
Clubu Zlaté Moravce. Ten od
januára 2017 funguje aj pod
hlavičkou boxerskej federácie.
Za účelom ich vzniku je podľa Chabrečeka hlavne snaha
dostať deti, ale aj dospelých

Pavel Martinec, Tibor Hlavačka
zo stoličky, aby sa viac hýbali. Vedenie klubu sa však zároveň netají tým, že ich cieľom
sú určite aj športové úspechy.
„Chceme dostať našich zverencov najskôr do druhej ligy,
potom do prvej a keď sa podarí, vychovať aj nejakých reprezentantov. Najväčší nábeh
na to má momentálne Lukáš
Fernéza, ktorý nedávno získal
na Majstrovstvách SR kadetov
najcennejší zlatý kov,“ povedal
Chabreček, podľa ktorého sú
v klube i ďalšie výrazné talenty.
Box Club Zlaté Moravce sa
môže pochváliť aj známym trénerským esom. „Stiahli sme trénera z Nitry Tomáša Vaňa, ktorý
je 12-násobný majster Slovenska a dvojnásobný účastník
majstrovstiev sveta,“ vysvetľuje
Chabreček. Akvizíciou trénera

Vaňa chce klub zabezpečiť vysokú úroveň svojich tréningov.

Celoročný nábor
Klub má v súčasnosti štrnásť členov. Nábor sa realizuje celoročne. „Záujem máme
o všetky vekové kategórie.
Od malých detí, chlapcov aj
dievčat, od osem rokov až po
seniorov. Každý si u nás nájde
svoj štýl cvičenia,“ oznamuje
Chabreček.
V klube sa precvičuje olympijský box a kickbox. Prebiehajú tu však i kondičné tréningy na rozvoj vytrvalosti
a sily. Záujemcovia o šport
môžu absolvovať aj tréningy na redukciu váhy či bezkontaktný box.
Peter Klimant

Minifutbal žiakov základných škôl – McDonald´s Cup
Dňa 21. 4. 2017 zorganizovalo CVČ Zlaté Moravce z poverenia
Okresného úradu v Nitre odbor školstva MO Zlaté Moravce
v minifutbale žiakov a žiačok ZŠ - McDonald´s Cup. Podujatie
sa konalo v športovej hale Mestského strediska kultúry a športu
Zlaté Moravce. Počet účastníkov 70.

Výsledky finálových zápasov:
ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce - ZŠ Volkovce 1 : 1
ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce - ZŠ Pribinova Zlaté Moravce 5 : 0
ZŠ Volkovce - ZŠ Pribinova Zlaté Moravce 2 : 5
ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce nezúčastnili sa
Konečné poradie:
1. miesto
ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce
2. miesto
ZŠ Pribinova Zlaté Moravce
3. miesto
ZŠ Volkovce
4. miesto
ZŠ Sľažany
5 .miesto
ZŠ Tekovské Nemce
6. miesto
ZŠ Červený Hrádok
7. miesto
ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce
Do krajského kola postupuje družstvo ZŠ Mojmírova Zlaté
Moravce
Mgr. Jozef Zlatňanský, riaditeľ CVČ
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