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Šnúra tradície sa nepretrhla ani tento rok a tak
sa dňa 1. júna na mestských športoviskách
usporiadalo z príležitosti Medzinárodného
dňa detí popoludnie plné zábavy a pútavého
programu. „Šarapatiace“ počasie sa umúdrilo
a tak sa deti mohli vyšantiť na pripravených
atrakciách, medzi ktoré patrili súťažné
stanovištia nachystané materskými školami,
kolotoče, trampolína, či skákacie, nafukovacie
hrady. Koordinovanú a úzku spoluprácu
medzi človekom a psom na veľkom ihrisku
predviedli v pripravených ukážkach členovia
Kynologického klubu zo Zlatých Moraviec.
Malou, ale zaručene rýchlou atrakciou, boli
fretky, o ktorých sa mohli deti dozvedieť viac
priamo od ich chovateľov. Svojou zručnosťou
a rýchlosťou ohúrili hasiči pasujúci sa
s modelovou situáciou a ukážkou vyžadujúcou
si vystrihovanie z vraku vozidla. Všetky deti,
ktorým sa páčia uniformy, húkačky a policajné
autá, si prišli na svoje pri prezentácii áut,
pomôcok a samotnej práce Policajného zboru
a Mestskej polície. Ako podať prvú pomoc
a konať v prípade zranenia, predviedli na svojom
stanovišti pohotoví zástupcovia Červeného
kríža s figurantkou. Na hlavnom pódiu sa
priebežne striedali účinkujúci, ktorí prišli spraviť
radosť a vyčariť úsmev na tvári najmenším.
Ako prvá vystúpila a v podaní spevu zaručene
očarila Adriana Mrázová. Z Chyzeroviec zaujal
ľudovým pásmom a scénkou FS Lupienok,
Street Lup a heligonkársko – spevácke duo
Romanky Ďurčekovej a Lukáša Kouřila. Do

pokračovanie na strane č. 8 »

Stav našej nemocnice dnes

nemocnice, bolo by kontraproduktívne, keby som prezentoval svoj
názor. Nechcem žiadnym spôsobom ovplyvniť rozhodnutie poslancov
o prípadnom ďalšom smerovaní nemocnice, pretože je to výhradne na
Po
„nepopulárnych“,
no ich zodpovednosti.“
nevyhnutných krokoch JUDr.
Martina
Cimráka,
súčasného
„Svet zdravia“ je potencionálny investor, ktorý má záujem
riaditeľa Mestskej nemocnice
o našu zlatomoraveckú nemocnicu. Mestským zastupiteľstvom
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
ste boli poverený komunikovať s jeho zástupcami v mene
kvôli opatreniam, ktoré boli
vedenia Mesta. Sprostredkovali ste aj stretnutie s poslancami.
potrebné urobiť na udržanie
V akom štádiu sú rokovania?
Mestskej nemocnice v rovnakom
„Medzi potencionálnym strategickým partnerom a poslancami MsZ
režime za zmenených okolností, prebehlo už prvé pracovné stretnutie, kde boli odprezentované prvé
prinášame odstupom času ďalšie záchytné body. Ďalšie pracovné stretnutie je plánované na koniec júna
fakty. Aktuálne informácie o zlatomoraveckej nemocnici „z prvej ruky“ 2014, na ktorom by už mala byť známa konkrétna ponuka spoločnosti
prinášame prostredníctvom ďalšieho rozhovoru s jej riaditeľom.
Svet zdravia, a.s. na spoluprácu. Konečná ponuka bude následne
predložená na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, kde o nej
Začiatkom tohto roka ste urobili opatrenia aj v súvislosti budú poslanci hlasovať. Bez ohľadu na to, ako dopadnú rokovania, verím,
so zmenou zákona vzťahujúcej sa na platy lekárov. Pomohli že všetky zúčastnené strany budú mať na zreteli potrebu zachovania
nemocnici k vyrovnanému hospodáreniu vzhľadom nemocnice v Zlatých Moravciach.“
k výdavkom alebo boli nutné aj iné kroky?
„V nemocnici sa robili opatrenia nielen z dôvodu zákonnej povinnosti
Keďže máme jedinú a poslednú mestskú nemocnicu na
zvýšiť platy lekárom, ale aj vzhľadom na skutočnosť, že nemocnica sa
Slovensku, predpokladám, že z hľadiska perspektívnosti
permanentne zadlžovala. Úsporné opatrenia spočívali v prísnej kontrole
a dlhodobej existencie bude veľmi obtiažne udržať ju za
nákladov, zvyšovaní výnosov a efektívnej organizácií pracovného času,
rovnakých podmienok. Čo by sa stalo, ak by poslanci nesúhlasili
čoho dôsledkom bolo, že niektoré pracovné pozície boli zrušené.“
s investorom? Samozrejme, s prihliadnutím na zákon, podľa
ktorého musí prejsť naša nemocnica transformáciou do konca
roka 2014.
Aké dlhy v nemocnici evidujete v súčasnosti?
„V prípade, ak by poslanci MsZ neprijali ponuku investora, bude ich
„Nemocnica má v súčasnosti dlh v sume cca 1,3 mil. €.“
úlohou v najbližšom rozpočte nájsť ďalšie prostriedky potrebné na
Upozorňovali ste na potrebné navýšenie príspevku Mesta nevyhnutné kroky k zabezpečeniu fungovania nemocnice. Reč by bola
nemocnici o 150 000 €. Našli ste nejaké vhodné riešenie? Ak najmä o rekonštrukcii tepelného hospodárstva, obnove opotrebovaných
prístrojov, budov a pod. Nehovoriac o tom, že je tu aj dlh súvisiaci
áno, je dočasné? A čo ďalej?
„Po dohode s pánom primátorom, ako aj s riaditeľmi mestských s nárastom platov zdravotníckych pracovníkov. Ale na druhej strane bude
podnikov Službyt a Technické služby, sme našli potrebné financie všetko závisieť od konkrétnej ponuky investora, ktorú ešte nepoznáme.
v celkovej sume 120 000 €. Oproti pôvodnej požiadavke to predstavuje
pokles o 30 000 €, ktoré budeme musieť riešiť prostredníctvom ďalších
úspor. Zvýšený príspevok bude použitý na sanáciu dlhov tak, aby nebola
ohrozená prevádzka nemocnice a aby bolo čo najmenej ovplyvnené
fungovanie mesta.“

Ako si predstavujete existenciu nemocnice, aby jej chod
nebol časom narušený a aby občania nepocítili prípadné
zmeny v zdravotnej starostlivosti, ak by Mesto nemohlo byť
ústretové vo ﬁnanciách do takej miery, ako situácia vyžaduje?
Hrozí časom citeľný dopad na poskytované služby?
„Nemocnica pracuje v súčasnosti bez obmedzení a pacient nemá
možnosť pocítiť úsporné opatrenia. V prípade, ak by mesto nepomohlo
pri financovaní platov pracovníkov a sanácii dlhov, mohlo by prísť
k vážnemu ohrozeniu fungovania nemocnice. Ale musím zdôrazniť, že
najmä vďaka pomoci pána primátora, ako aj poslancov MsZ, nič z toho
zatiaľ nehrozí. Je pravdou, že dlhodobá existencia nemocnice sa musí
riešiť komplexne tak, aby nebola ohrozená jej činnosť. V súčasnosti
prebiehajú rokovania so strategickým partnerom a jeho ponuka bude
predložená poslancom k rozhodnutiu. Musím tiež zdôrazniť, že pre
obyvateľov zlatomoraveckého regiónu je najdôležitejšie, aby v Zlatých
Moravciach aj naďalej nemocnica fungovala, čomu bude potrebné
podriadiť všetky nasledovné kroky.“

Viete, aký názor majú Vaši zamestnanci, hlavne vo vedúcich
funkciách, na vstup investora do tohto zdravotníckeho
zariadenia? Privítali by tieto zmeny?“
„Pre všetkých zamestnancov je najdôležitejšia istota ich pracovného
miesta. Takúto istotu mu zabezpečí iba stabilný vlastník, ktorý nebude
meniť riaditeľa po každých voľbách alebo aj častejšie. Rovnako musí ísť
o vlastníka, ktorý má potrebné skúsenosti v zdravotníctve a neplánuje to
len ako krátkodobú investíciu. Z pohľadu zamestnancov je preto žiadúce,
aby sa z nemocnice vytratila politika a aby mohli svedomite poskytovať
kvalitnú zdravotnú starostlivosť obyvateľom tohto regiónu. Preto som
toho názoru, že väčšina zamestnancov, bez ohľadu na ich pozíciu, by
privítala stabilitu a silného strategického partnera, aby sa konečne po
20 - tich rokoch nemuseli báť, či nemocnica bude fungovať aj budúci
mesiac.“
Rozhovor viedla Ľubomíra Rosinská
Keby ste mali možnosť rozhodnúť ako ďalej, čo by bolo pre
naše mesto a obyvateľov celého regiónu najlepšie?
Informácie poskytol Martin Cimrák
„Nakoľko v súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania o budúcnosti
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Brána kúpaliska
sa tento rok otvorí

„Dnes som dal príkaz, aby sa bazény začali
napúšťať vodou čo najskôr,“ zaznelo 11. júna
rozhorčené vyjadrenie primátora Petra Lednára
na nepravdivé a zavádzajúce informácie šíriace
sa po meste. „Kúpalisko toto leto otvorené
bude.“
Dňa 2. júna 2014 predložila finančná
komisia návrh - mestské kúpalisko tento rok
neotvoriť. Zároveň navrhla, aby financie,
určené v rozpočte na jeho prevádzku, boli
použité prevažne na úhradu dlhov Mestskej
nemocnice. Pôvodne schválenú sumu na
prevádzku kúpaliska navrhla komisia rozdeliť
nasledovne: 15 000 € na úhradu dlhov
nemocnice, 6 000 € na úhradu dlhov Mestského
strediska kultúry a športu a zvyšných 2 000 €
na úhradu nákladov na údržbu kúpaliska (za
doteraz vykonané prípravné práce).
Primátor mesta Peter Lednár však od tohto
rozhodnutia komisie hľadal také riešenie, aby
mohlo byť otvorené tento rok aj kúpalisko a aby
sa súčasne pomohlo aj Mestskej nemocnici.
Riešenie našiel a kúpalisko bude otvorené
v plánovanom termíne – 28. júna 2014. Tento
návrh na riešenie mal primátor v úmysle
prerokovať 10. júna na zasadnutí Mestskej rady,
ktorá sa však pre neprítomnosť poslancov
Mestského zastupiteľstva nakoniec nekonala.

Schválená dotácia

na zveľadenie prostredia
v Chyzerovciach

V mestskej časti Chyzerovce absentuje
priestor oddychovej zóny pre obyvateľov.
Na nevyužívanom priestore za kultúrnym
domom zamýšľa Mesto Zlaté Moravce
v záujme svojich občanov tento priestor
revitalizovať, odstrániť malé skládky odpadu,
vysekať krovie a upraviť zeleň pre oddychové
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Preto poslancov Mestského zastupiteľstva so
svojím navrhnutým riešením oboznámil na
najbližšom rokovaní 25. júna.
Dňa 18. júna 2014 Regionálny úrad
verejného zdravotníctva v Nitre odobral na
analýzu vzorky vody z napusteného bazénu.
„Kontrola prebehla v poriadku, nemali žiadne
vážne výhrady, zobrali vzorky z bazénov
a teraz musíme už len počkať na výsledky.
Nepredpokladáme, že by boli nevyhovujúce,
ale keby náhodou, opravné opatrenia sa
vykonajú okamžite a v tomto smere nebráni
spusteniu kúpaliska nič,“ vyjadrila sa k tejto
téme riaditeľka MSKŠ Simona Holubová.
Otvorenie kúpaliska bolo plánované už od
začiatku roka 2014. V rozpočte mesta bolo
Mestským
zastupiteľstvom
schválených
23 000 € na jeho tohtoročnú prevádzku.
Nakoľko sa termín jeho otvorenia blíži, Mestské
stredisko kultúry a športu konalo v zmysle
schváleného rozpočtu a prípravy na spustenie
letnej sezóny, ktorá bude trvať od 28. júna do

chvíle. Projekt podporí v nemalej miere
stretávanie seniorov, ale aj aktivity detí, ktoré
sa nemajú kde stretávať a tak môžu rozvíjať
pohybové aktivity a podporiť trávenie času na
čerstvom vzduchu, najmä cez prázdniny.
Oddychová zóna vznikne vybudovaním
pieskového ihriska pre deti, umiestnením
ohniska na opekanie, lavičiek, odpadkových
košov a výsadbou kríkov a stromčekov.
Priestor bude slúžiť i pri rôznych kultúrnych
podujatiach. Zveľadenie tohto prostredia
je podmienené zapojením dobrovoľníkov
a použitie prírodných materiálov.
Grant bol poskytnutý Nadačným fondom
Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vo
výške 1 502 € a spoluúčasť Mesta na projekte
je 376,50 €.
informácie poskytlo Oddelenie projektov
a propagácie mesta Zlaté Moravce, MsÚ
spracovala Ľ. Rosinská

31. augusta, sú už takmer vo finálnej fáze.
Pre zmiernenie výdavkov z mestského
rozpočtu určených na prevádzku kúpaliska sa
oproti roku 2012 zvýši vstupné nasledovne:
osoby od 10 rokov - 1,80 € / v roku 2012
bolo 1,5 € /; zľavnené vstupné: deti od 3 do
10 rokov - 1,20 € / v roku 2012 bolo 1 € /;
deti do 3 rokov /v sprievode platiaceho
návštevníka/ vstup voľný; permanentky 5 vstupov - 7,50 € / 10 vstupov – 15 € /v roku
2012 boli permanentky 20 a 10 – vstupové; 20
- vstupové mali celkom nulový predaj a 10 vstupové sa osvedčili/
Otváracie hodiny: pondelok - od 12. h
do 18. h; utorok až piatok - od 10. h do 18. h;
sobota a nedeľa - od 9. h do 18. h.
V sobotu a v nedeľu, 28. a 29. júna
je pre prvých návštevníkov kúpaliska
pripravený kultúrny program. V deň
otvorenia, 28. júna, bude program zastrešovať
Tanečná škola Old School Brothers. Od 10.00 h do
10.30 h sa uskutoční zápis záujemcov o Battle 1
vs 1, o 11.00 h začíname. O program sa postará
DJ Lucco - známy z relácie Move Up a bude
trvať približne do 13.30 h (záleží od počtu
prihlásených tanečníkov). Do poroty zasadnú
členovia OSB, ktorí rozhodnú a zároveň ocenia
tých najlepších. 29. júna začneme o 14.00 h
kapelou Inside, ktorá svojou hudbou spríjemní
návštevníkom kúpanie dvomi hodinovými
vstupmi.
Nasledujúci víkend je v pláne zumba.
Ľubomíra Rosinská

Poškodený merač rýchlosti
Dňa 13. júna 2014 neznámy páchateľ
poškodil merač rýchlosti na Prílepskej
ulici v Zlatých Moravciach. Bol nájdený
poškodený na zemi pod stĺpom, na ktorom
bol pôvodne umiestnený. Mestská polícia
žiada všetkých svedkov, ktorí by mohli
pomôcť k objasneniu prípadu, aby sa
prihlásili u stálej služby Mestskej polície na
Mestskom úrade, prípadne na bezplatnom
telefónnom čísle 159.
Preventívne merače rýchlosti boli len
nedávno zakúpené a namontované v marci
tohto roku. Hodnota jedného je 2 285 €.
Za pomoc pri hľadaní páchateľa vopred
ďakujeme.
-lr-
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Termíny výkupu a zberu papiera
Výkup papiera výmenným spôsobom stále
pokračuje aj vďaka spolupráci Mesta Zlaté
Moravce s firmou Green Wave Recycling:
4 kg = 1 ks toaletného papiera Harmony,
2-vrstvový
12 kg = 1 balík vreckoviek (10 ks malých
balíčkov)
15 kg = 1 balík kuchynských utierok, 2-vrstvové
1 kg = 0,05 € (výkup)
Vykupujú sa všetky druhy papiera, vrátane
kníh bez textilných obalov, zviazané v balíkoch
(nie v kartónovej krabici a igelitke)! Kartóny sa
nevykupujú! V menšom množstve vám ich
bezplatne odoberú.
Vytriedením a recykláciou 110 ton
starého papiera sa zachráni 1 ha
80-ročného lesa. Chráňme prírodu
spoločne.
Výkup naplánovaný v pondelok 07. 07.
2014: 16:00 – 16:15 - roh ulíc Dlhá, Štefánikova,
16:15 – 16:30 - roh ulíc Dlhá, Tolstého, 16:30 –
16:45 - roh ulíc Dlhá, Kollárova, 16:45 – 17:00
- roh ulíc Dlhá, Vajanského, 17:00 – 17:15 - roh
ulíc Vajanského, J. Jesenského, 17:15 – 17:30 roh ulíc Bernolákova, Vajanského, 17:30 – 17:45
- Tekovská ul., 17:45 – 18:00 - roh ulíc Hollého,
Čajkovského, 18:00 – 18:15 - roh ulíc Hollého,
Murgašova, 18:15 – 18:30 - Ul. A. Kmeťa
Výkup naplánovaný v stredu 09. 07.
2014: 16:00 – 16:15 - roh ulíc Rázusova, Slov.
Armády, 16:15 – 16:30 - roh ulíc Rázusova,
Dobšinského,
16:30 – 16:45 - roh ulíc Inovecká, Slov. Armády,
16:45 – 17:00 - roh ulíc E. M. Šoltésovej,
Mojmírova, 17:00 – 17:15 - roh ulíc Brezová,
Mojmírova, 17:15 – 17:30 - roh ulíc Kalinčiakova,
Brezová, 17:30 – 17:45 - roh ulíc Staničná, 1. mája,
17:45 – 18:00 - roh ulíc Mojmírova, 1. mája
Výkup naplánovaný vo štvrtok 10. 07.
2014: 16:00 – 16:15 - roh ulíc Železničiarska,
Svätoplukova, 16:15 – 16:30 - roh ulíc
Záhradnícka, Moyzesova, 16:30 – 16:45 Družstevná, Chyzerovecká, 16:45 – 17:00 Palárikova, Chyzerovecká, 17:00 – 17:15 - B. S.
Timravy, Chyzerovecká
Mestská časť Prílepy: 17:30 – 17:45 - roh
ulíc Obecná , Parková, 17:45 – 18:00 - roh ulíc
Obecná, Hlavná
Výkup naplánovaný v piatok 11. 07.
2014: 16:00 – 16:15 - roh ulíc Sládkovičova,
Spojovacia, 16:15 – 16:30 - roh ulíc Spojovacia,
Ľ. Podjavorinskej, 16:30 – 16:45 - Pribinova,
Smetanova, 16:45 – 17:00 - Pribinova, J. C.
Hronského, 17:00 – 17:15 - Pribinova, Kukučínova,
17:15 – 17:30 - Hurbanova, Slavianska, 17:30 –
17:45 - Pod dielami, Ľ. Podjavorinskej
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Detská autoškola

Rozvoj dopravy a rast intenzity cestnej
premávky prináša so sebou aj negatívne
dôsledky. Tieto faktory sa, okrem iného,
odrážajú na náraste dopravných nehôd
s účasťou detí. Z dôvodu eliminácie dopravnej
nehodovosti Mesto Zlaté Moravce s podporou
spoločnosti Granvia, a.s. v spolupráci so
Slovenským Červeným krížom organizuje
preventívny projekt „Detská autoškola
2014“ zameraný na dopravnú výchovu detí.
Projektu sa zúčastňujú žiaci 4. ročníka
základných škôl v Zlatých Moravciach. Cieľová
skupina žiakov bola vybraná z dôvodu, že
deti staršie ako 10 rokov sa môžu zúčastňovať
cestnej premávky samostatne a najväčšie riziko
dopravnej nehody hrozí na frekventovaných
komunikáciách okresného mesta. Príprava
projektu, pod ktorý sa podpísal referent
dopravy Oddelenia investičnej výstavby
a hospodárskej činnosti MsÚ Emil Hudák,
prebehla s podporou primátora Ing. Petra
Lednára, CSc. a bolo do neho zapojených
celkovo 150 žiakov základných škôl, ktorých
zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce.
Dopravná výchova detí, jej praktická časť,
prebieha v priestoroch dopravného ihriska na
Ul. 1. mája v Zlatých Moravciach v spolupráci
s Mestskou políciou. Jej teoretická časť
prebieha s lektorom Ing. Andrejom Sitkeyom
a tento vyučovací proces sa uskutočňuje
v špeciálnej učebni Strednej odbornej školy

technickej v Zlatých Moravciach. Preventívny
projekt „Detská autoškola“ je realizovaný
v dvoch častiach po 2 hodinách v celkovej
dĺžke 4 vyučovacích hodín. Pri prvej návšteve
dopravného ihriska v rámci teoretickej časti sú
žiaci oboznámení so základnými pravidlami
cestnej premávky, ktoré sú dôležité pre
chodcov a cyklistov a členovia Slovenského
červeného kríža vysvetľujú deťom zásady
poskytovania prvej pomoci. Následne si
získané poznatky žiaci prakticky overili na
dopravnom ihrisku. V rámci druhej návštevy
dopravného ihriska žiaci absolvujú test
z pravidiel cestnej premávky, na bicykli jazdu
zručnosti a jazdu na dopravnom ihrisku.
Jednotlivé časti sú hodnotené a na záver žiaci
dostávajú osvedčenie o absolvovaní projektu.
Hlavné ciele projektu:
• osvojiť si zásady bezpečného správania
sa v cestnej premávke podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov - ako chodec,
cyklista
• zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli
• aplikovať získané poznatky v cestnej
premávke v praktickom živote
• osvojiť si zásady a zručnosti súvisiace
s poskytovaním prvej pomoci zranenej osobe
pri dopravnej nehode
Informácie poskytol Emil Hudák
Ľ. Rosinská

Strana 04

Každý darca je hrdina

Vďaka dobrovoľným darcom krvi sa môže
zachrániť o ďalších 52 životov viac.
Mesto Zlaté Moravce zastúpené Ing. Petrom
Lednárom, CSc., Národná transfúzna služba
Nitra a Miestna organizácia Slovenského
Červeného kríža zorganizovali 20. júna 2014
v Obradnej sále Mestského strediska kultúry
a športu Primátorskú kvapku krvi.
Najvzácnejšiu tekutinu prišlo darovať 62 ľudí

a vykonalo sa 52 odberov.
Všetkým zúčastneným darcom, ktorí sa
o svoju vzácnu tekutinu prišli podeliť počas
Primátorskej kvapky krvi, ďakujeme. Výnimočné
poďakovanie patrí Zubrom, zlatomoraveckým
motorkárom, ktorí sa hromadne rozhodli pre
ďalší, im charakteristický dobrý skutok. Možno
práve nám, alebo našim blízkym, títo ľudia
zachránia život. Nikdy nevieme kedy a či tento
vzácny dar nebudeme potrebovať práve my.
Stále sa zvyšujúci počet dobrovoľných darcov
bez nároku na príspevok, je predovšetkým
výsledkom už 151- ročnej existencie organizácie
Slovenského Červeného kríža a Národnej
transfúznej služby Slovenskej republiky. Vďaka
ich aktivitám, spolupráce a precíznej osvety
problémov v zdravotnej sfére, sa podarilo
zachrániť nespočetné množstvo ľudských
životov.
Ľubomíra Rosinská

K odberu krvi nie je potrebné byť nalačno
Národná transfúzna služba upozorňuje, že odbery krvi sa v Nitre vykonávajú počas celého dňa
a sú pred nimi dovolené a odporúčané nielen ľahké raňajky, ale i obed. Je potrebné dodržiavať
pitný režim a dokonca je lepšie, ak darca nepríde k odberu hladný, smädný a tým oslabený.
Je nutné, aby ste boli pred odberom dostatočne hydratovaní. 24 hodín pred odberom vypite
dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). Ráno pred odberom
vypite 500 ml tekutín. Čierna káva je tiež povolená (okrem povinného pol litra čaju).
Nehladujte! Na odber krvi nechoďte nalačno! Večer pred odberom a taktiež tesne pred
odberom nejedzte tučné jedlá (syry, maslo, smotanu, mäsové jedlá a výrobky, údeniny…).
Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá: ovocie, zeleninu, sucháre, netukové pečivo, džem,
med … Pred odberom krvi nefajčite (minimálne 6 hodín), nepite alkohol (aspoň 12 – 14 hodín)
a 24 hodín pred odberom sa nevystavujte priveľkej psychickej a telesnej námahe, vynechajte
tréningy a návštevu posilňovne.
Alkohol, tučné jedlá, telesná námaha a niektoré lieky môžu prechodne spôsobiť zvýšenú
aktivitu pečeňových enzýmov (ALT). Dbajte na to, aby ste boli oddýchnutí, čerství, po výdatnom
spánku, pretože váš fyzický stav sa odzrkadlí na kvalite vašej krvi. (zdroj: web NTS SR)

Zbierka ošatenia
Vážení spoluobčania, pracovníčky Terénnej
sociálnej práce so sídlom Slnečná 2, Zlaté
Moravce, vyhlasujú verejnú zbierku
nepotrebného šatstva, obuvi a hračiek.
Čisté šatstvo môžete prinášať denne
v pracovných dňoch od 13.00 do 15.30 do
komunitného centra na Slnečnej ul. č. 2.
Za vašu pomoc srdečne ďakujeme.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s., vyhlasuje, že si nebude uplatňovať
náhradu škody a sankcie voči vlastníkom
nehnuteľností,
ktorí
neoprávnene
odoberajú vodu z verejného vodovodu
alebo neoprávnene vypúšťajú odpadové
vody do verejnej kanalizácie alebo nemajú
so
Západoslovenskou
vodárenskou
spoločnosťou, a.s., doposiaľ uzatvorený
zmluvný vzťah. Podmienkou uplatnenia
generálneho pardonu je uzatvorenie
písomnej Zmluvy o dodávke vody
z verejného vodovodu a odvádzaní
odpadových vôd verejnou kanalizáciou
v období od 1.6.2014 do 31.8.2014,
v niektorom z našich zákazníckych centier.
Ing. Ján Podmanický
generálny riaditeľ

Zmena výpožičných hodín
v Mestskej knižnici
v Zlatých Moravciach
Mestská knižnica v Zlatých Moravciach
oznamuje, že počas letných prázdnin
od 1. júla 2014 do 31. augusta 2014 bude
otvorená pondelok – piatok od 8.00 do
16.00. Z dôvodu čerpania dovoleniek bude
knižnica v termínoch 7. 7. - 11. 7. 2014 a 18.
8. - 22. 8. 2014 zatvorená.
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Čítali ste s nami
V priestoroch Mestskej knižnice sa dňa 11.
júna konalo vyhodnotenie čitateľskej súťaže
„Čítajte s nami“, ktorá prebiehala v mesiacoch
marec až máj. Súťaž usporiadala Mestská
knižnica pre žiakov základných škôl už po
šiestykrát. Hlavným cieľom bola motivácia
a vzbudenie záujmu žiakov o knihu, knižnicu
a samotné čítanie kníh, vzhľadom k zisteniu,
že pokroková doba so sebou prináša klesanie
záujmu o knihy.
Tento rok sa do súťaže zapojilo 14 tried zo
všetkých základných škôl v Zlatých Moravciach.
Celkový počet žiakov, ktorí sa do knižnice
zapísali a v rámci súťaže ju aj navštevovali
sa vyšplhal na číslo 238 žiakov, ktorí si spolu
vypožičali 983 kníh.
Súťažné triedy boli rozdelené do troch
kategórií. V prvej boli zaradení žiaci druhých
ročníkov, druhú kategóriu tvorili žiaci tretích
ročníkov a do poslednej boli zaradení žiaci
štvrtých ročníkov. Každá kategória bola
hodnotená samostatne, pričom sa pri
hodnotení brali do úvahy kritériá ako počet
zapísaných žiakov do knižnice, návšteva
knižnice spoločne aj individuálne, počet

Na výlete v Zubrej obore
Deň 2. jún 2014 by sme v MŠ „Slniečko“ mohli
nazvať výletným, pretože celá škôlka, okrem
pani kuchárok, ktoré chystali chutný obed, sa
zúčastnila výletov. Staršie deti navštívili Nitru
a mladšie deti zubry.
Ráno prišli deti s veľkým úsmevom
a radosťou do materskej školy, pretože sa
tešili, že pocestujú autobusom na výlet.
Počasie síce nebolo slnečné, ale prijateľné na
cestovanie – ani teplo, ani zima. V Zubrej obore
nás milo privítala teta, ktorá sa stará o zubry.
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prednesov o prečítaných knihách pri spoločnej
návšteve knižnice, počet vypožičaných kníh
a body sa prideľovali tiež za praktické a kvízové
úlohy.
Úvodom stretnutia všetkých privítala vedúca
knižnice Anna Šútorová a deti doprevádzané
pedagógmi oboznámila s priebehom
vyhodnotenia súťaže, v ktorom sa tento rok
určilo aj druhé a tretie miesto.
Vyhodnotenie:
n 1. kategória 2. ročníkov: 1. miesto – 2.A,
ZŠ Mojmírova (368,5 b.), 2. miesto – 2. roč.,
ZŠ sv. Don Bosca (361 b.), 3. miesto – 2.B, ZŠ
Mojmírova (355,5 b.). Súťaže sa zúčastnili aj žiaci
2.A zo ZŠ Pribinovej a 2.A, ZŠ Robotníckej.
n 2. kategória 3. ročníkov: 1. miesto –
3. roč., sv. Don Bosca (393 b.), 2. miesto – 3.B,
ZŠ Pribinova (330,5 b.), 3. miesto – 3.A, ZŠ
Pribinova (204,5 b.). Do súťaže sa zapojila aj 3.B,
ZŠ Mojmírova.
n 3. kategória 4. ročníkov: 1. miesto – 4.A,
ZŠ Robotnícka (549,5 b.), 2. miesto – 4.A, ZŠ
Pribinova (513 b.), 3. miesto – 4.B, ZŠ Pribinova
(345 b.).
Do súťaže sa zapojili tiež 4.A a 4.B, ZŠ

Mojmírova.
Z každej triedy vyhodnotili najlepšieho
čitateľa: Tomáš Babocký – 2.A, ZŠ Mojmírova,
Karolína Vlčeková – 2.B, ZŠ Mojmírova,
Tomáš Kováč – 3.B, ZŠ Mojmírova, Alexandra
Čepčeková – 4.A, ZŠ Mojmírova, Angelika
Sandanusová – 4.B, ZŠ Mojmírova, Ema Šišovská
– 2.A, ZŠ Pribinova, Viktória Mandáková –
3.A, ZŠ Pribinova, Adrian Tonkovič – 3.B, ZŠ
Pribinova, Adela Danková – 4.A, ZŠ Pribinova,
Michal Očovský – 4.B, ZŠ Pribinova, Stanislav
Nipča – 2.A, ZŠ Robotnícka, Andrej Szegény
– 4.A, ZŠ Robotnícka, Juraj Moška – 2.roč., ZŠ
sv. Don Bosca, Adela Řeháčková – 3. roč., ZŠ
sv. Don Bosca.
Žiaci z víťazných škôl a najlepší čitatelia si
prevzali diplomy a vecné ceny. Po ukončení
oficiálnej časti si pomaškrtili na pripravenom
občerstvení. Knihy majú svoje čaro, ktoré si
vás podmaní a pohltí v rôznorodosti dejov
a príbehov, ktoré v sebe ukrývajú, preto
dúfame, že rady vášnivých čitateľov kníh sa
budú stále rozrastať.
Spracovala Mária Petrovičová
Informácie poskytla Anna Šútorová

Prišli sme práve v čase ich kŕmenia. Deťom sa
obrovské zvieratá veľmi páčili. Niektoré spolu
s rodičmi ich už videli, väčšina však prvýkrát. Po
prehliadke zubrov si deti posadali do altánkov
na lavičky a zjedli všetko, čo im nachystali
kuchárky a mamičky do ruksakov. Keď už mali
brušká plné, vyšantili sa na lúke, zahrali sa hry
a s prázdnym batohom sa mohli vydať na cestu
cez horu k autobusu. Počas cesty poznávali
okolité rastliny, huby, pozorovali drobný hmyz,
počúvali spev vtákov, videli srnku. Do MŠ sme
sa vrátili s peknými zážitkami zo Zubrej obory.
kolektív učiteliek z MŠ na
Kalinčiakovej ulici
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ňa 24. mája 2014 sa na horných
zlatomoraveckých viniciach pod
Kalváriou uskutočnilo slávnostné
vysvätenie kaplnky a sochy sv. Urbana, patróna
vinohradníkov.
Účastníkom
sa
počas
slávnostného
ceremoniálu
prihováral
predseda
Zlatomoraveckého
vinohradníckeho
spolku Jozef Valent. Pri tejto príležitosti boli
odovzdané ďakovné listy za pomoc a zásluhy
pri výstavbe kaplnky primátorovi Petrovi
Lednárovi, riadieľovi Mestského podniku
Technické služby Branislavovi Vargovi,
Stanislavovi Orovnickému, Jozefovi Vlčkovi,
za projekt Ľubomírovi Candrákovi a členom
vinohradníckeho spolku – Daniel Oravec, Milan
Chren ml., Milan Chren st., Vincent Kunkel,
Anton Valachovič, Jozef Valent, Viktor Krejči (in
memoriam). Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa
podieľali na výstavbe krásneho diela kaplnky,
ako aj Jurajovi Urbanskému za rezbársku prácu

pred skazou, chorobami, škodcami, živlami
a neprajnými ľuďmi a aby bola požehnaná ich
úroda.
Po ukončení omše a slávnosti na viniciach
sa pokračovalo zábavou v penzióne u Vlčka
s hudobnou skupinou Q – ty a o príjemnú
atmosféru sa postarali aj členky folklórnej
skupiny Babička a iní hudobne nadaní hostia
pri gitarách a akordeóne.
„Tam, kde prichádza víno, odchádzajú starosti
a tajnosti,“ zaznel pamätný citát z úst Jozefa
Valenta, ktorý sa okrem iného prihovoril
všetkým prítomným slovami: „Pokúšame
sa vrátiť túto tradíciu do života všetkých
vinohradníkov, ktorých život je najužšie spätý
s vinicami. Rovnako je venovaný všetkým, ktorí
radi pijú dobré vínko. A tento deň je venovaný
Vám, vážení prítomní, ktorí ste dnes prišli
stráviť príjemné popoludnie v spoločnosti
priateľov a aby ste spolu s nami zažili srdečnú
atmosféru, ktorú pre Vás pripravili členovia

Vinohradnícka slávnosť pri príležitosti

sviatku Svätého Urbana

na soche Svätého Urbana, ktorý bol vytesaný
do živého stromu.
Keďže v minulosti bol sviatok sv. Urbana
veľmi významnou udalosťou a súčasťou
duchovného života, nebolo tomu inak ani
v dnešný výnimočný deň. Svätá omša začínala
vystúpením speváckej skupiny Babička a bola
dotvorená dychovou hudbou z Machuliniec
pod vedením pána Kozolku. Počas nej sa
vysvätila kaplnka a socha sv. Urbana, aby
vinice, nad ktorými drží patronát, boli chránené
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výboru Zlatomoraveckého vinohradníckeho
spolku.“
V mene všetkých Zlatomoravčanov, ktorí
milujú tento Boží nápoj a holdujú vínku zo
zlatomoraveckých viníc, Vám z celého srdca
prajem, aby sa Vám len a len darilo, pretože
Vaša tvrdá práca, ktorá sa za jeho vznikom
skrýva, si to naozaj zaslúži.
Milí vinohradníci, za Vašu iniciatívu Vám
úprimne ďakujeme.
Ľubomíra Rosinská

TEKOVSKÉ NOVINY

rytmu moderných tancov všetkých roztancovali vystúpenia pripravené
tanečnou skupinou Piruett z Centra voľného času. Blížiaci sa koniec
programu naznačoval, že pódium si ako čerešničku na torte podmania
svojou dynamickosťou tanečníci a víťazi súťaže Slovensko má talent
z Old School Brothers a fantastickým podmanivým hlasom čerstvý
víťaz X Factoru Peter Bažík. Medzi vystúpeniami sa k prítomným
prihovoril aj primátor Peter Lednár, ktorý všetkým poďakoval a celý
priebeh dňa považoval za vydarený, pričom poukázal na to, aké veľké
talenty sa v Zlatých Moravciach pohybujú a vyrastajú. Popoludním nás
po celý čas od mikrofónu sprevádzal programový technik Lukáš Belica,
ktorý najmenších potešil pripravenými priehrštiami cukríkov a výzvou
k vyzdvihnutiu pripravených balónov.
Záverečné a dodatočné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tomto
dni akýmkoľvek spôsobom podieľali a tým prispeli k jeho zdarnému
a hladkému priebehu.
M. Petrovičová

Takto sa, milé deti, žilo voľakedy
Príjemné popoludnie v Chyzerovciach sa symbolicky zahájilo
vypustením stovky poštových holubov.
„Dobrý deň, milí priatelia, prišiel som sem na vaše pozvanie, aby sme
sa spoločne potešili z našich detí, z našich vnukov a aby sme sa zabavili,
odpútali dušou aj telom od problémov, ktoré nielen nás, ale celú našu
krajinu sužujú. Dnes sa zabávajme a vykašlime sa na politiku. Dnes sme
tu sami pre seba a pre svoje deti,“ zazneli slová primátora Petra Lednára
v úvode akcie, ktorú pripravilo Občianske združenie Chyzerovce 7. júna
2014 v priestoroch za kultúrnym domom v Chyzerovciach pod názvom
Mlynársky deň detí.
Kultúrne akcie sa v tejto mestskej časti mesta Zlaté Moravce konajú
už piaty rok. No ešte ani raz sa nezopakovali a vždy boli originálne
a jedinečné. Tá dnešná bola o tradičných slovenských remeslách
a ľudových tradíciách, ktoré sa dedili z pokolenia na pokolenie po našich
predkoch. Ako pracovali naši prastarí rodičia a akým spôsobom žili, nám
veľa napovedali stanovištia súťažných disciplín, kde boli deti za dobré
výkony odmenené vrecúškami jačmeňa. Ten sa odovzdával mlynárovi
a keď ho bol dostatok na upečenie chlebíka, mohol sa spustiť mlyn. Po
spojazdnení mlynského kola poháňaného vodou, ktorú si deti a rodičia
v dlhom zástupe posúvali až od prameňa v dlhom zástupe, sa jačmeň
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Stretnutie Požitavčanov

zomlel na múku. Zo živej ukážky spracovania zrna po múku s pomocou
repliky ozajstného mlyna mali nezabudnuteľný zážitok všetci prítomní
bez ohľadu na vek. Súťažilo sa napríklad v cepovaní slamy, zabíjaní
klincov do dreva, v šití záplat, v rozpoznávaní rôznych druhov strukovín
atď. Okrem toho tu boli rôzne atrakcie, ako maľovanie na tvár, tvorivé
dielne, na pódiu prebiehala škola tanca (napr. klobúkový tanec). Deti si
mohli vyskúšať, ako sa tlačí kapusta do suda a svoju šikovnosť predviedli
aj kynológovia so svojimi štvornohými zverencami. Deti sa mohli potešiť
s domácimi zvieratkami (domáca hydina a ovce), s ktorými sa mali

V mesiaci máj sa v Bratislave v Zrkadlovom háji uskutočnilo stretnutie
Požitavčanov. Rodáci z nášho regiónu sa v hlavnom meste stretávajú
spolu už 30 rokov. Stretnutie bolo veľmi príjemné a priateľské, za čo
môžeme poďakovať Ing. Emilovi Šuchalovi - hlavnému organizátorovi.
Minulý rok zastupoval náš región na stretnutí FS INOVEC. V tomto
roku richtár požitavskej obce Ing. Leonard Černák pozval do
kultúrneho programu spevácky súbor KOLOVRÁTOK z Prílep. Do
tanca hrala hudobná skupina TROP zo Zlatých Moraviec. A tak
spevom, hudbou, humorom a tancom robia folkloristi a hudobníci
dobré meno nášmu mestu.
J. Vencel

možnosť odfotografovať. Za prácu bola aj pláca v podobe sladkostí.
Narobení súťažiaci sa po práci zabávali pri chutnom občerstvení do
neskorých nočných hodín.
Pohodovým skvelým sobotňajším popoludním, ktoré bolo ďalším
výsledkom tímovej práce Chyzerovčanov nás od mikrofónu sprevádzala
Marika Ďurčeková. Najväčšie poďakovanie patrí, samozrejme, všetkým
dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali, či už na prípravách alebo pomáhali
s priebehom samotnej akcie, za podporu a pomoc Mestu Zlaté Moravce,
Nitrianskemu samosprávnemu kraju, firme Danfoss, rodine Bucheňovej,
Galabovej, Geletovej, Jánošovej, Uhreckej, Vaňovej, Némovej, pánovi
Sýkorovi, Zväzu chovateľov poštových holubov Chyzerovce a primátorovi
Petrovi Lednárovi.
Ľ. Rosinská
Vážení športoví priatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na Letný
futbalový turnaj, ktorý organizuje Zlatomoravecká futsalová liga
v Zlatých Moravciach, v sobotu – 19. júla 2014. Turnaj sa uskutoční
na mestských športoviskách a odohrá ho 10 mužstiev. Tímy budú
rozdelené do dvoch päťčlenných skupín, z ktorých postupujú
najlepšie štyri. Nasledovať bude atraktívne play – off. Celý turnaj sa
odohrá v jednom areáli a pre mužstvá nebude chýbať občerstvenie.
Vážení športoví priatelia, verím, že si tento športový sviatok nenecháte
ujsť. Bližšie informácie získate na stránke Zlatomoraveckej futsalovej
ligy alebo priamo u organizátorov turnaja:
kontakt: Michal Cimmermann, tel.: 0905 945 291,
email: mcimmermann@gmail.com,
Branislav Králik, tel.: 0905 637 398,
Web: http://futsalzm.webnode.sk
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Najlepší zlatomoraveckí
hokejbalisti
Dňa 30. mája 2014 sa na Mestskom úrade
v zasadacej miestnosti konalo slávnostné
ocenenie najúspešnejších tímov a najlepších
jednotlivcov Zlatomoraveckej hokejbalovej
ligy. Víťazné poháre odovzdával primátor
Peter Lednár.
n Prvé miesto si zaslúžili hráči z tímu
PENGUINES.
n V poradí druhé skončilo mužstvo
RUTINERS.
n A tretím najlepším sa stalo mužstvo
BENETTON.
Najproduktívnejším hráčom Zlatomoraveckej hokejbalovej ligy je po základnej časti
Pavol Dvonč z tímu Rutiners. Najproduktívnejším hráčom play-off sa stal Peter Šťastný z Benettonu. Dve ocenenia najlepšieho brankára
po základnej časti a play-off si odniesol Tomáš
Rajnoha z víťazného mužstva Penguines.
Ľ. Rosinská

INFORMÁCIA o prenájme
voľných nebytových priestorov

Mesto Zlaté Moravce na základe § 9a ods. 9
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov a v nadväznosti
na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov poskytne do
priameho prenájmu
n časť pozemku – z parcely KN reg. „C“,
č. parcely 3471/1, druh pozemku: záhrada,
vedenej na LV č. 3453
Účel využitia prenájmu časti pozemku:
podnikateľské účely
Lehota na predkladanie návrhov nájomných
zmlúv končí dňa 15.07.2014 o 13.00 h.
Bližšie informácie o prenájme vyššie
uvedených nehnuteľností získate na úradnej
tabuli a internetovej stránke Mesta Zlaté
Moravce n www.zlatemoravce.eu, /
Mesto a jeho samospráva, ÚRADNÁ TABUĽA
MESTA, 2014, INÉ INFORMÁCIE/, prípadne na
č. telef. 037/6923922 (Oddelenie pre stavebné
konanie a správu majetku mesta MsÚ Zlaté
Moravce).
Ing. Peter Lednár, CSc.

Hokejbalový turnaj pre športových nadšencov
Na hokejbalovom ihrisku v areáli ZŠ na
Robotníckej ulici sa dňa 31. mája 2014 konal
Hokejbalový turnaj pre športových nadšencov,
ktorého hlavným sponzorom bola Iuventa –
program pre vzdelávanie mládeže, Komprax
a Európska únia.
Organizátorom projektu bola študentka
Michaela Šimonová zo Strednej odbornej
školy obchodu a služieb v spolupráci so
Zlatomoraveckou hokejbalovou ligou. Čo ju
viedlo k tomu, aby sa organizačne podpísala
pod túto akciu? „Hokejbal, ako taký, sa mi
veľmi páči a Zlatomoravecká hokejbalová liga
v tomto okrese získava čoraz väčšiu prestíž.
Týmto turnajom som ho chcela podporiť, aby
sa do povedomia Zlatomoravčanov dostal ešte
viac.“ Na otázku, ako je spokojná s celkovým
priebehom, s nadšením a s úsmevom
odpovedala: „Nadpriemerne.“ Táto reakcia
vravela o jej spokojnosti za všetko. Jej konečné
poďakovanie patrí: „Môjmu organizačnému
tímu – Michal Škula, Pavel Dvonč, Matúš Danáč
a Martin Chren, chalanom, ktorí mi pomáhali
priamo so zapisovaním počas turnaja –
Dávid Ševce, Patrik Londák a Marek Haspra.
Touto cestou sa chcem poďakovať aj pánovi
primátorovi, ktorý daroval vecné ceny a ktorý

sa zúčastnil otvorenia aj ukončenia turnaja
a osobne odovzdal víťazné ocenenia.“
„Som rád, že ste prišli a som rád, že Vás
môžem vídať zdravých a takýchto nabudených,
ako ste aj dnes. Bola to v prvom rade zásluha
tejto mladej dámy Michaely, preto jej veľmi
pekne ďakujem,“ ocenil slovami organizáciu
dnešného popoludnia a na znak úcty a vďaky
odovzdal Peter Lednár mladej organizátorke
ružu za prebiehajúceho súhlasného potlesku
všetkých prítomných fanúšikov a hráčov
hokejbalového športu.
Turnaj sa konal od ôsmej rána, skončil o šiestej
večer, zúčastnilo sa ho osem zlatomoraveckých
tímov (Benetton, Corgoň - Lemons, Penguines,
Routiners, Stallions, Scorpions, U 20, Devils)
a jeden hosťujúci tím z Bošian (HBK). Prvé
miesto si vybojovalo mužstvo HBK z Bošian,
na druhom skončilo mužstvo Benetton
a v poradí tretí skončili hráči z tímu Corgoň
– Lemons. Najlepším strelcom sa stal Erik
Šramaty (Lemons), ako najproduktívnejší hráč
bol odmenený Róbert Drienovský (Benetton)
a cenu brankára turnaja si odniesol Jakub
Bezák do Bošian.
Ľubomíra Rosinská

primátor mesta

Predaj, kúpa

n Predám 3 – izbový dom s príslušenstvom
a záhradou v Pustom Chotári.
Cena dohodou. Kontakt: 0903 063 621
6/012/2014/PČ, 3/004/2014 – 48/DZ
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Spomienka

Poďakovanie

„Ťažko je bez Teba,
smutno je nám všetkým,
už nič nie je ako predtým.
Už niet návratu, ani nádeje,
len cesta k tvojmu hrobu nás zavedie.“

Odišiel na cestu, kam ide každý sám,
len dvere spomienok ostali
otvorené dokorán.
Odišiel nám všetkým,
ktorí sme ho radi mali.

Dňa 6. júla si pripomenieme smutné
5. výročie, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec

S vierou a nádejou na večný život odišiel
k nebeskému Otcovi dňa 7.6.2014 vo
veku 74 rokov náš manžel, otec, dedko

Spoločenská kronika

Jozef Šutka
zo Zlatých Moraviec
S láskou spomínajú manželka Jaroslava,
dcéry Jana a Evka s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
6/013/2014/PČ, 6/010/2014 – 11684/DZ

Spomienka
Bolesťou unavený tíško si zaspal
zanechajúc všetkých, čo si rád mal.
Už len kytičku kvetov na
hrob Ti môžeme dať
a pokojný, večný spánok Ti priať.
Žiarila z Teba láska a dobrota
budeš nám chýbať do konca života.
Pred 16. rokmi - 7. 7. 1998 - nás po
ťažkej chorobe opustil náš milovaný
manžel, otecko a starký

Viliam Siegl
Ďakujeme duchovným otcom za
odslúženie pohrebných obradov.
Ďakujeme aj všetkým príbuzným,
prítomným a známym.
S láskou na neho budú spomínať vnúčatá
Paťko, Katka, Erika, Miško, synovia Norko
s manželkou Jarkou a Richard s manželkou
Ľubkou, dcéra Zuzka s manželom
Peťom, súrodenci, švagrovci, krstné deti
s rodinami, svokra a manželka Zuzka.
6/014/2014/PČ, 6/011/2014 – 17208/DZ

Pohotovosť lekárni

1. - 31. 07. Lekáreň Dr. MAX, OC Tesco,
Hviezdoslavova 3, Zlaté Moravce,
denne od 8.00 do 20.00
kontakt: 0901 961 090

Upratovanie
domácností a kancelárií

Tepovanie
Jozef Maňúch
S láskou a úctou na svojho drahého
stále spomínajú manželka, dcéry, vnúčatá,
zaťovia a ostatná rodina
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kobercov a sedačiek

 0907 762 746

Narodili sa
16. 05. Andrej Sperka, (N) Levice
23. 05. Kristína Bandová, (N) Nitra
26. 05. Natália Grzybová, (N) Zvolen
28. 05. Kristína Podolská, (N) Levice
01. 06. Monika Krajmerová, (N) Levice
06. 06. Lucia Škulová, (N) Nitra
12. 06. Emily Bürgerová, (N) Banská Štiavnica
16. 06. Nela Balážová, (N) Nitra
Povedali si áno
17. 05. Maroš Benčúrik, Tekovské Nemce a
Veronika Páleníková, Zlaté Moravce
17. 05. Pavol Biras, Horná Suča a Jana Nízlová,
Zlaté Moravce
23. 05. Peter Radobický, Zlaté Moravce a
Henrieta Mochňacká, Zlaté Moravce
24. 05. Marcel Gaži, Zlaté Moravce a Lucia
Šírová, Zlaté Moravce
31. 05. Milan Černák, Skýcov a Ivana Kráľová,
Zlaté Moravce
Jubilanti
01. 06. Štefan Martinec, Chyzerovce, 85 r.
01. 06. Ján Strákoš, Zlaté Moravce, 85 r.
02. 06. Elena Levická, Zlaté Moravce, 85 r.
03. 06. Mária Géciová, Zlaté Moravce, 80 r.
09. 06. Žofia Obertová, Zlaté Moravce, 80 r.
16. 06. Helena Bieliková, Zlaté Moravce, 85 r.
29. 06. Gabriela Beňačková, Zlaté Moravce,
85 r.
Opustili nás
19. 05. Karol Kováč, 1942, Žitavany
21. 05. Mária Švarbová, 1933, Veľké Vozokany
25. 05. Daniel Kmeť, 1939, Sľažany
25. 05. Helena Bandúrová, 1943, Žitavany
30. 05. Emil Tonkovič, 1936, Zlaté Moravce
03. 06. Oleksii Gluschunk, 1928, Topoľčianky
07. 06. Jaroslava Ondriášová, 1957,
Machulince
08. 06. Helena Kériová, 1925, Choča
08. 06. Emília Šmirinová, 1932, Zlaté Moravce
09. 06. František Valenta, 1927, Zlaté Moravce
10. 06. Jozef Jókai, 1934, Vráble
11. 06. Urban Minár, 1929, Obyce
12. 06. Jozef Gajdoš, 1923, Skýcov
12. 06. Ján Havetta, 1926, Veľké Vozokany
12. 06. Apolonia Sekretárová, 1924, Kostoľany
pod Tribečom
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Volejbalový turnaj dievčat ZŠ
o Pohár primátora

Volejbalový turnaj chlapcov ZŠ o
Dňa 16. 6. 2014 zorganizovalo CVČ
v spolupráci s mestom Zlaté Moravce 4. ročník
volejbalového turnaja dievčat ZŠ o Pohár
primátora mesta Zlaté Moravce. Podujatia sa
zúčastnili dievčatá zo základných škôl mesta
Zlaté Moravce a ZŠ Topoľčianky. Turnaj sa hral
v ZŠ na Mojmírovej ul. v Zlatých Moravciach
systémom každý s každým.
Výsledky zápasov: ZŠ Robotnícka, ZM –
ZŠ Mojmírova, ZM 0:2, ZŠ Topoľčianky – RC
Prílepská 6, ZM 1:2, ZŠ Robotnícka, ZM – ZŠ
Topoľčianky 2:0, RC Prílepská 6, ZM – ZŠ
Mojmírova, ZM 0:2, ZŠ Robotnícka, ZM – RC
Prílepská 6, ZM 0:2, ZŠ Topoľčianky – ZŠ
Mojmírova, ZM 0:2
Konečné poradie: 1. ZŠ Mojmírova, Zlaté
Moravce, 2. RC Prílepská 6, Zlaté Moravce, 3. ZŠ
Robotnícka, Zlaté Moravce, 4. ZŠ Topoľčianky
Víťazom 4. ročníka volejbalového turnaja
o Pohár primátora mesta Zlaté Moravce sa
stalo družstvo dievčat zo ZŠ na Mojmírovej
ul. v Zlatých Moravciach, ktoré za 1. miesto
získalo diplom a Pohár primátora mesta.

Dňa 17. 6. 2014 zorganizovalo CVČ
v spolupráci s mestom Zlaté Moravce 4. ročník
volejbalového turnaja chlapcov ZŠ o Pohár
primátora mesta Zlaté Moravce. Podujatia sa
zúčastnili chlapci zo základných škôl mesta
Zlaté Moravce a ZŠ Topoľčianky. Turnaj sa hral
v ZŠ na Robotníckej ul. v Zlatých Moravciach
systémom každý s každým.
Výsledky zápasov: ZŠ Robotnícka, ZM
– ZŠ Mojmírova, ZM 2:0, ZŠ Topoľčianky –
ZŠ Pribinova, ZM 2:0, ZŠ Robotnícka, ZM –
ZŠ Topoľčianky 2:0, ZŠ Pribinova, ZM – ZŠ
Mojmírova, ZM 2:1, ZŠ Robotnícka, ZM –

Pohár primátora

ZŠ Pribinova, ZM 1:2, ZŠ Topoľčianky – ZŠ
Mojmírova, ZM 2:0
Konečné poradie: 1. ZŠ Robotnícka, Zlaté
Moravce, 2. ZŠ Topoľčianky, 3. ZŠ Pribinova,
Zlaté Moravce, 4. ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce
Víťazom 4. ročníka volejbalového turnaja
o Pohár primátora mesta Zlaté Moravce sa
stalo družstvo chlapcov zo ZŠ na Robotníckej
ul. v Zlatých Moravciach, ktoré za 1. miesto
získalo diplom a Pohár primátora mesta.
Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ

Hokejbalový turnaj chlapcov ZŠ a SŠ o Pohár primátora

Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ
Dňa 13. 6. 2014 zorganizovalo CVČ
v spolupráci s mestom Zlaté Moravce
hokejbalový turnaj žiakov ZŠ a SŠ o Pohár
primátora mesta Zlaté Moravce. Podujatia sa
zúčastnili chlapci zo základných škôl mesta
Zlaté Moravce, ZŠ Žitavany a SOŠ technickej.
Turnaj sa hral v ZŠ na Robotníckej ul. v Zlatých
Moravciach systémom každý s každým.
Výsledky ﬁnálových zápasov: SOŠ
technická ZM – ZŠ Žitavany 3:0, ZŠ Pribinova,
ZM – ZŠ Robotnícka, ZM 3:2, SOŠ technická,
ZM – ZŠ Pribinova, ZM 3:0, ZŠ Robotnícka,
ZM – ZŠ Žitavany 3:2, SOŠ technická, ZM – ZŠ

Robotnícka, ZM 2:1, ZŠ Žitavany – ZŠ Pribinova,
ZM 1:4
Konečné poradie: 1. SOŠ technická, Zlaté
Moravce, 1. ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce, 2. ZŠ
Robotnícka, Zlaté Moravce, 3. ZŠ Žitavany
Víťazmi hokejbalového turnaja o Pohár
primátora mesta Zlaté Moravce sa stali družstvá
chlapcov zo SOŠ technická, Zlaté Moravce a ZŠ
na Pribinovej ul. v Zlatých Moravciach, ktoré
za 1. miesta získali diplom a Pohár primátora
mesta.
Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ
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