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Slávnosť svätého Urbana
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Na ihrisku boli súperi,
v práci sú kolegovia
Už devätnásty krát si na mestských športoviskách zmerali svoje sily na tradičnom športovom podujatí tímy
bezpečnostných a záchranných zložiek.
Turnaj v minifutbale, ktorý sa tento rok konal pod organizáciou štátnej polície, sa odohral v dopoludňajších hodinách
19. júna 2015 a zúčastnilo sa ho, ako každý rok, 6 súťažných
mužstiev. Odmenou im boli nielen ocenenia a diplomy, ale aj
chutný guláš hostiteľov a priateľské stretnutie výnimočných
ľudí, ktoré je v dnešnej rýchlej dobe oveľa väčším potešením
a relaxom, než radosť z víťazstiev.
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Ocenenie
Slávnosť pri príležitosti najúspešnejších
športovcov mesta
140. výročia vzniku
za rok 2014
nemocnice
Strana 02

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce poskytuje už viac ako sto rokov dostupnú zdravotnú starostlivosť občanom mesta Zlaté
Moravce, ako aj obyvateľom širšieho regiónu. V tomto roku si pripomíname 140.
výročie jej vzniku.
Pri tejto príležitosti sa konala slávnosť, na ktorej boli ocenení všetci jej súčasní vedúci zamestnanci z vďaky za ich erudovaný, profesionálny a ľudský prístup v tejto neľahkej dobe.
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Slávnostné vyhodnotenie 14. ročníka
ankety o najlepšieho športovca, kolektív
a čestné uznanie športovca mesta Zlaté
Moravce za rok 2014, sa konalo 20. mája
v Obradnej sieni Mestského strediska kultúry a športu.

Vďaka pracovníkom a všetkým ľuďom, ktorí za nemocnicou stáli a stoja
Medzi prítomnými osobnosťami,
ktoré prijali pozvanie súčasného
riaditeľa nemocnice JUDr. Ing. Martina Cimráka na toto výnimočné
podujatie, boli: zástupca Nitrianskeho samosprávneho kraja MUDr.
Ľubomír Ševčík, primátorka mesta
Zlaté Moravce Ing. Serafína Ostrihoňová, zástupca primátora mesta
Nitra Ing. Martin Němky, prednosta Okresného úradu v Nitre
Ing. Marek Illéš, mestskí poslanci,
riaditelia mestských podnikov
a iných inštitúcií, veľa významných
osobností, bývalí i súčasní pracovníci v zdravotnej oblasti a sláčikové
kvarteto Collégia Cantorum z Nitry,
ktorých hudobné umenie dotvorilo toto sviatočné popoludnie na
krajšiu, honosnejšiu a slávnostnejšiu chvíľu.

Posledná mestská nemocnica na Slovensku
Prejav úcty riaditeľa Martina
Cimráka patril nielen oceneným
lekárom, ale všetkým zamestnancom a ostatným, ktorí sa o zachovanie a prospech nemocnice
pričinili v minulosti, ako aj v tieto
dni. „Vždy to boli z väčšej časti zamestnanci, ktorí svojou obetavou
prácou a neskutočným nasadením
zabezpečili jej rozvoj, aj napriek
nepriazni byrokratického osudu.
Nie je potrebné zdôrazňovať, že
sa o jej osude, ktorý jej nikdy neprial, rozhoduje aj teraz. Vždy sa
ju však podarilo posunúť ďalej.
Dôkazom toho je skutočnosť, že
sa do dnešných dní zachovala ako
posledná mestská nemocnica na
Slovensku a vôbec sa nechystá
zaniknúť. Bude však na nás, aby
sme tak, ako veľakrát v minulosti,
zabojovali, preklenuli ťažké časy
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a zabezpečili pre ňu ďalších, minimálne 140 rokov jej fungovania. Za
relatívne krátky čas môjho pôsobenia na poste riaditeľa som nadobudol pevnú vieru, že nemocnica
v Zlatých Moravciach má svoje
opodstatnenie a budem veľmi rád,
keď prispejem k jej rozvoju z pozície 24. riaditeľa.“
Ubezpečenie podpory Vyššieho
územného celku pri zachovaní
našej nemocnice predniesol vo
svojom príhovore vedúci NSK –
lekár, MUDr. Ľubomír Ševčík,
v mene predsedu Nitrianskeho
samosprávneho kraja Doc. Ing.
Milana Belicu, PhD.: „V roku 2003
prešla Mestská nemocnica pod
správu mesta Zlaté Moravce. Dnes
si dovolím tvrdiť, že pre toto malé
mesto to bolo veľké sústo, pretože, ako všetci dobre vieme, od tej
doby prechádza zdravotníctvo
rôznymi reformami a legislatívnym
procesom.“ Spomenul osobné
zasadenie sa župana a jeho postoj z minulosti počas rokovaní na
najvyššej úrovni s predstaviteľmi
vlády, ako aj jeho lojalitu k svojmu rodisku. “Vo svojom mene,
ako aj v mene predsedu NSK, Vás
ubezpečujem, že urobíme všetky
kroky, aby nemocnica v Zlatých
Moravciach naďalej poskytovala
kvalitnúzdravotnústarostlivosť,ktorú
poskytuje už 140 rokov a aby sa popri vládnych optimalizáciách našlo
vhodné riešenie pre tento región.“
Zároveň doktor Ševčík poďakoval
všetkým pracovníkom nemocnice,
všetkým zainteresovaným, ktorí
sa pričinili a pričiňujú akýmkoľvek
spôsobom, dňom i nocou o to,
aby nemocnica poskytovala kvalitné služby a ktorí nás svojou prácou presvedčili, aké je potrebné
si ju vážiť. V mene predsedu NSK

odovzdal osobný dar - Pamätný
list všetkým zamestnancom nemocnice v Zlatých Moravciach,
ako výraz vďaky za ich dlhoročnú
a namáhavú prácu.

„Niet krajšieho životného poslania a krajšieho zmyslu života, ako byť
liečiteľom tela a duše“
Úprimná úcta a vďačnosť zaznela
aj z úst primátorky mesta Serafíny
Ostrihoňovej počas odovzdávania
kytice riaditeľovi, ktorú zároveň
venovala všetkým, ktorí sa zaslúžili o zveľadenie našej mestskej
nemocnice: „ ...doterajším riaditeľom, s určitými výnimkami, všetkým zamestnancom, sestričkám,
ošetrovateľom,
upratovačkám,
kuchárkam, pracovníkom v práčovni, údržbárom i vrátnikom.
Niet krajšieho životného poslania
a krajšieho zmyslu života, ako byť
liečiteľom tela a duše, najdokonalejšieho stvorenia na svete, človeka. Ja tvrdím, že ľudský život by
vôbec nebol krátky, keby sme si ho
my, ľudia, stále vzájomne neskracovali a nekomplikovali. Vy, lekári
a sestričky, máte najväčšiu zásluhu
na tom, že predlžujete a zachraňujete ľudské životy našich 45 000
pacientov, ktorí spadajú pod náš
región. Verím, že spoločne dokážeme zachovať a zachrániť našu
zlatomoraveckú nemocnicu.“ Vo
svojom príhovore spomenula prítomnú manželku svetoznámeho
doktora, špičkového diabetológa,
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.,
po ktorom je naša nemocnica pomenovaná, s prejavom vďačnosti
za zviditeľňovanie nášho mesta pri
organizovaní konferencií, ktoré sa
konajú pod záštitou našej mestskej

nemocnice.

Naši Bieli anjeli
„Riaditelia prichádzajú, aj odchádzajú. Zamestnanci nemocnice
však na svojom mieste zostávajú
stále,“ zaznelo v prejave Martina
Cimráka. Spomenul, že zamestnanie lekára je poslaním, ktoré si
vyžaduje oveľa väčšiu pozornosť
a prístup k človeku. Dobrý lekár
lieči telo, srdce aj dušu, čo niekedy pomáha oveľa viac. Pri tejto
príležitosti vyjadril vďaku všetkým
súčasným i bývalým zamestnancom zlatomoraveckej nemocnice
a symbolicky vyznamenal jej súčasných vedúcich pracovníkov ďakovnými listami.
Riaditeľ srdečne poďakoval vedúcej lekárke Rádiologického
oddelenia, námestníčke pre zdravotnú starostlivosť MUDr. Nine
Horniakovej za jej obetavú prá-

cu, ktorú pre nás všetkých vykonala z pozície lekárky, ako aj bývalej
riaditeľky nemocnice. Úprimné
a osobné poďakovanie venoval
doktorke za to, že mu je neustále
veľmi nápomocnou pri riadení nemocnice, na čo skromne reagovala
slovami, že práca v nemocnici nie
je o jednotlivcoch, ale o tímovej
práci. „Bez svojho tímu by som
nikdy nedosiahla ani ocenenie, ani
tento úspech.“
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Ako druhá bola ocenená námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú zdravotnú starostlivosť Mgr.
Marta Rebová, ktorá svoju celú

profesijnú kariéru venovala práci
v tejto nemocnici a naozaj si v nej
„preskákala“ všetko možné. Zažila
takmer všetky reformy, ktoré sa
v zdravotníctve udiali a napriek
tomu ju svojou erudíciou a profesionalitou pozdvihla na úroveň,
ktorá sa v ošetrovateľskej starostlivosti môže zaradiť medzi najlepšie
nemocnice na Slovensku.
Ďalšie ocenenie si z rúk riaditeľa
nemocnice prevzala primárka najmladšieho oddelenia nemocnice,
anestéziológie a intenzívnej medi-

práce, než kedykoľvek v minulosti
a tým pomáha nielen samotným
pacientom, ale aj ich rodinám. „Naozaj si cením, čo všetko pre našich
pacientov robíte a som rád, že Vás
a vaše oddelenie naša nemocnica má,“ vyjadril svoju úctu Martin
Cimrák.
Napriek všetkým úsporným
opatreniam a mnohým komplikovaným situáciám sa darí aj Fyziatrii,
balneológii a liečebnej rehabilitácii, ktorými prejde najväčší počet
pacientov. Za ich obdivuhodné
zvládnutie a kvalitné fungovanie
patrí poďakovanie a ocenenie
jeho vedúcej lekárke MUDr. Dane
Polákovej.

„Myslím, že je veľmi veľa vďačných ľudí za lekársku starostlivosť
MUDr. Jozefa Hanzela, ku kto-

cíny MUDr. Jarmila Dekrétová.
Svojou obetavou prácou a nasadením zachraňuje životy akéhokoľvek pacienta, ktorý jej pomoc
potrebuje a v rámci obmedzených
možností, ktoré má, sa s pomocou
pracovníkov svojho oddelenia snaží urobiť pre našu nemocnicu a pacienta svoje maximum.
Primárka MUDr. Mária Končalová bola ocenená za to, že jej

oddelenie za súčasnej situácie,
za daných okolností, supluje viac
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rým sa osobne radím aj ja,,“ vyjadril
sa riaditeľ nemocnice pred odovzdaním ďakovného listu primárovi Chirurgického oddelenia za
jeho profesionálny výkon a prístup
k pacientovi. „Som hrdý, že Vás
v našej nemocnici máme a že toto
nemocničné oddelenie vediete
práve vy, jeden z najlepších odborníkov vo svojom odbore, ktorý na
Slovensku pôsobí.“
K jubilejnému výročiu nemocnice bol ocenený aj MUDr. Milan
Rebek za vedenie Oddelenia laboratórnej medicíny, bez ktorého
pričinenia by nebolo možné, aby
všetci nemocniční i ambulantní le-

kári mohli svoje služby poskytovať
ku spokojnosti svojich pacientov.
Rýchlosť, profesionalita a výsledky
tohto oddelenia pomáhajú všetkým obyvateľom zlatomoraveckého regiónu. Doktorovi Rebekovi
patrí riaditeľove úctivé poďakovanie najmä za to, že napriek nepriazni osudu všetko zvládol a problémy vyriešil v prospech nemocnice
a jeho pacientov.
Slová vďačnosti zneli i od všetkých ocenených. Boli adresované
predovšetkým
zamestnancom
svojich oddelení, bez ktorých spolupráce by nebolo ani úspechov
celej nemocnice a spokojnosti pacientov.

História v skratke
Riaditeľ nemocnice JUDr. Ing.
Martin Cimrák vo svojom príhovore stručne priblížil históriu našej
nemocnice, ktorá sa začala písať 1.
januára 1875.
Jej založenie sa neuskutočnilo
zo dňa na deň, ale predchádzali
mu mnohoročné prípravy. Okrem
iného, vychádzala aj z činnosti už
fungujúcich ustanovizní, ako napr.
nemocnice sestier rádu Svätého
kríža. Iniciatíva v tomto prípade
však nespočívala na vrchnosti, ale
práve na obyvateľoch Zlatých Moraviec, ktorí chceli mať vlastnú nemocnicu, slúžiacu pre potreby vtedajšej Tekovskej župy. Výsledkom
čoho bolo, už spomenuté, založenie Župnej nemocnice v Zlatých
Moravciach na čele s jej prvým
riaditeľom Dr. Benediktom Lányim,
ktorý ju viedol úctyhodných 44
rokov. Nemocnica začala fungovať
v budove, kde v súčasnosti sídli
administratíva a v ktorej bolo infekčné oddelenie s desiatimi posteľami. Možno tiež spomenúť, že
naša nemocnica bola piatou žup-

nou nemocnicou založenou na Slovensku, čo opäť len podčiarkuje jej
význam, ako aj úsilie a snahu všetkých, čo sa zaslúžili o jej vznik. Počas svojej existencie si nemocnica
prešla desiatkami zmien, krízových
opatrení a rokmi rozvoja a investícií. Jej príbeh by bez problémov
stačil na jeden rozsiahly román. Za
zmienku stojí čas jej najväčšieho
rozmachu, kedy mala 11 oddelení
a spolu so zdravotníckymi obvodmi v nej pracovalo viac ako 800 zamestnancov.
V súčasnosti poskytuje svoje
služby v troch nelôžkových oddeleniach, v ôsmich ambulanciách
a na 95 lôžkach v troch lôžkových
oddeleniach. Pre bežného občana
je možno najdôležitejšou funkciou
nemocnice poskytovanie jej nepretržitej ústavnej pohotovostnej
starostlivosti, najmä v noci alebo
cez víkend, kedy je pre nás neoceniteľnou pomocou pri náhlom zhoršení zdravotného stavu, prípadne
úrazov. Nie malou pomocou sú pre
občanov regiónu aj rôzne špeciálne
a vysoko odborné ambulancie.
Srdečné poďakovanie riaditeľa
nemocnice Martina Cimráka patrí
všetkým sponzorom a ostatným,
za ktorých pomoci sa táto slávnosť
mohla uskutočniť.
Ľubomíra Rosinská

Poďakovanie
Touto cestou by som chcela vysloviť veľké a úprimné
poďakovanie
za
výborne
odvedenú operáciu mojej
91 - ročnej mamičky p. primárovi chirurgického oddelenia
MUDr. Hanzelovi a MUDr. Horňákovi i celému tímu chirurgie.
Ďakujem aj p. primárke ARO
MUDr. Dekrétovej i všetkým
zdravotným sestrám za starostlivosť. Poďakovanie tiež patrí p.
primárke interného oddelenia
MUDr. Končalovej a p. primárke rehabilitačného oddelenia
MUDr. Polákovej, celému zdravotnému personálu za starostlivosť počas doliečenia na týchto
oddeleniach.
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Úctivá vďaka všetkým, ktorí
v Základnej škole na Mojmírovej ulici
nechali kúsok svojho „JA“
„Naša škola oslavuje päťdesiatku,“ touto vetou sa súčasná
riaditeľka Základnej školy na Mojmírovej ulici Mgr. Viera Striešková
prihovorila prítomným hosťom,
ktorí prijali pozvanie na veľkolepú
slávnosť ku krásnemu, okrúhlemu
jubileu a vzápätí zdôraznila, že za
týmto číslom sa skrýva nostalgická spomienka na to, čo tu všetko
bolo, čo sa tu udialo a ako sme sa
tu stretávali, či už ako žiaci alebo
zamestnanci školy.
Tieto oslavy sa konali z úcty ku
všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom. Boli
na ne pozvaní bývalí učitelia, ktorí
v tejto škole odpracovali viac ako
10 rokov, priatelia školy, vďaka ktorým sa podarilo podujatie uskutočniť a rôzne osobnosti z úradov,
inštitúcií, medzi ktorými bola aj
primátorka mesta Zlaté Moravce
Ing. Serafína Ostrihoňová, poslanec NR SR Mgr. Marián Kéry, vedúci Odboru školstva Obvodného
úradu v Nitre Mgr. Milan Galaba
a mestskí poslanci.
Vzhľadom k tomu, že priestor
na stretávanie je v dnešnej dobe
veľmi malý, všetci s radosťou privítali príležitosť sa znovu vidieť,
zaspomínať si a popri tom
pookriať. Spestrením slávnostného popoludnia bola prehliadka
priestorov školy spojená s výtvarnými prácami žiakov, slávnostná
akadémia, v ktorej zaznelo veľa
krásnych piesní, básní, scénok
a tancov v podaní žiakov školy
a posedenie s pohostením pri živej hudbe. V škole sa nachádzala
aj výstava množstva spomienok
zozbieraných v priebehu jej existencie v podobe rôznych fotografií, starých učebníc, pomôcok,
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písaniek, vysvedčení a žiackych
knižiek.
Pri tejto príležitosti sa odovzdalo niekoľko pamätných listov
bývalým riaditeľom, zástupcom
a dlhoročným pracovníkom školy
a zo strany prítomných vedúcich
osobností boli venované pamätné
listy riaditeľke školy. Milan Galaba
odovzdal Pamätný list za školský
úrad a Serafína Ostrihoňová za
mesto so slovami: „Vrúcne ďakujem, že žiješ pre túto školu a verím,
že spoločne so všetkými priateľmi
Základnej školy – Mojmírovej, bývalej Mičurínovej, urobíme všetko
pre to, aby prekvitala a bola pre
všetky ostatné školy „ťahúňom“

kojnosť nám všetkým. Nech
stúpa efektivita výchovno-vzdelávacieho procesu a nech
výsledky spoločnej práce šíria dobré meno školy. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli a
prispievajú k jej rozvoju, zriaďovateľovi – Mestu Zlaté Moravce, ktorému osud školy nie
je ľahostajný, všetkým, ktorí
nám pomáhajú a všetkým,
ktorí v našej škole nechali časť
svojho „JA“.
Na koniec školského roku 2014
/ 2015, ktorý sa po celý čas nesie
v duchu päťdesiatky, sa pri tejto

príležitosti konalo ešte jedno hromadné podujatie ako zavŕšenie
tohtoročného jubilea a ktoré by
sa malo stať tradíciou „Mojmírky“.
22. júna sa Športového dňa na
Mestskom štadióne zúčastnilo
412 žiakov školy so všetkými pedagógmi, jednotne oblečených
v modrých tričkách. Víťazi za jednotlivé športové disciplíny boli
odmenení zlatými medailami s logom školy, SPOLU TO DOKÁŽEME.
Ľubomíra Rosinská

v rámci nášho zlatomoraveckého
okresu. Prajem Vám, aby táto škola, aj vďaka poslancom, bola pozlátená podľa názvu mesta, v ktorom
je a ako si to naozaj zaslúži.“
„Školu formuje prostredie,
v ktorom sa nachádza. Jej spolupráca s rodičmi, občanmi
mesta a inštitúciami je veľmi
dôležitá,“ zaznelo v príhovore
Viery Strieškovej. „Ako riaditeľka školy si želám, aby práca
žiakov, učiteľov, zamestnancov, Rodičovskej rady a Rady
školy prinášala radosť a spo-

V základnej škole pracovali viac
ako 10 rokov títo pedagogickí zamestnanci:
38 rokov: Eva Vaľovská; 37 rokov:
Marta Behulová; 36 rokov: Angela Bocianová, †Viktória Pechová
(Sopková); 35 rokov: Katarína Poništová; 33 rokov: Dagmar Rakovská (Brezanská), Anna Verešová;
32 rokov: Pavlína Brožeková; 31
rokov: Božena Kajabová, Vladimír
Kováč, Jarmila Rajnohová; 30 rokov: Mária Kojnoková (Môciková),
Helena Zemanovičová; 29 rokov:
Ivan Lukáč; 28 rokov: †Lýdia Jurí-

ková, Mária Záhorcová (Bucheňová); 23 rokov: Viola Supuková,
Helena Szantová; 21 rokov: Otília
Cviková, Eva Krausová; 20 rokov:
Eva Drgoňová, Vojtech Gúber,
Dagmar Chrenková, Mária Šujaková; 19 rokov: †Karol Drienovský,
Helena Kuklová, Elena Pechová,
†František Šujak; 18 rokov: Helena
Kukučková, Soňa Laktišová, Viera
Striešková; 17 rokov: Renáta Belicová, Štefan Horváth, Mária Macková; 16 rokov: Mária Dudášová,
†Magdaléna Kováčová, Margita
Mášiková, Denisa Šegedová; 15
rokov: †Anna Dírešová, Gabriela
Jelínková, †Jozef Mladý; 14 rokov:
Mária Andrašková, †Ida Beňušová (Hlásna), Mária Kűhtreiberová,
Zlatica Lichvarčíková; 13 rokov:
†Mária Cvejkušová, Magdaléna
Krajčiová, †Vilma Kramárová,
Marta Motešická, Milan Širuček,
Ladislav Šusták, Jarmila Tongeľová; 12 rokov: Róbert Bezák, †Božena Dorogiová, †Mária Kletečková,
†Jozef Končal, †Rudolf Môcik,
Anna Novotová, †Blažena Pechová, †Gustáv Rehák, Alžbeta
Strapáková, Anna Šurdová (Strapková); 11 rokov: Viera Hehejíková,
Marta Koprdová, †Mária Kuťková,
Helena Paldanová, Dagmar Zvalová; 10 rokov: Daniela Behulová,
Johana Benková, Hana Bieliková,
Ľubica Červená, Vojtech Gáfrik,
†Mária Mičková, Mária Rebeková,
Štefánia
V základnej škole pracovali viac
ako 10 rokov títo nepedagogickí
zamestnanci:
Helena Bendová, Anna Biringerová, Anna Erdődyová, Milota
Horňačeková, Helena Králiková,
Mária Moravčíková, Antónia Ondrejková, Ľudmila Solčianska,
Štefánia Struhárová, Emil Škula,
Ľubov Konečná, Eva Pavková, Mária Minárová, Jozefína Chrapková,
Katarína Farbiaková, Alžbeta Šurdová, Mária Magušinová, Mária
Kurkinová, Marta Čulíková, Jaroslava Bónová, Daniela Blakčariová, Božena Hrdá, Darina Frajková,
Kvetoslava Madolová
Poďakovanie patrí aj všetkým
sponzorom, bez ktorých by sa tieto jubilejné oslavy nemohli nikdy
uskutočniť.
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Parkovanie
pred Poštou
nie je bezpečné
Komisia dopravy a správy
miestnych komunikácií prerokovala žiadosť Slovenskej pošty, a.s.,
Banská Bystrica, o zamedzenie
parkovania pred budovou pošty
v Zlatých Moravciach, na základe
ktorej sa rozhodla tejto žiadosti
vyhovieť.
Dočasne sa zrušili štyri parkovacie miesta osadením kvetináčov, ktoré majú parkovaniu
motorových vozidiel zabrániť, so
zachovaním jedného miesta pre
vozidlo s označením ZŤP. Dôvodom je riešenie havarijného stavu bývalého skladu uhlia, ktorý
sa nachádza v suteréne pod parkovacou plochou. Následne by
mali prísť zo strany pošty vhodné
opatrenia, ktorým sa predíde ďalšej degradácie stropu a nosných
konštrukcií.
Ľ. Rosinská

Deň, ktorý patril
všetkým deťom
Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Mestským strediskom kultúry
a športu si k Medzinárodnému
dňu detí už tradične pripravilo
veľké podujatie na mestskom štadióne.
Mestské športoviská ožili spevom, smiechom, tancom, žiarili
všetkými farbami a prilákali vyše
tisíc ľudí. Naši najmenší sa dosýta
vyšantili na skákajúcom hrade, povozili sa na poníkoch, na koni, nakŕmili ovečky a naučili sa zopár trikov
s kúzelníkom z „Magic show," ktorý
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Terénna sociálna práca so sídlom na Slnečnej ulici v Zlatých
Moravciach vykonáva svoju činnosť už dlhší čas. Za toto obdobie
sme zažili veľa veselých i smutných príbehov ľudí, usporiadali
množstvo aktivít a nadobudli
mnoho skúseností a zážitkov
s obyvateľmi mesta Zlaté Moravce. Môžeme spomenúť aspoň
pár z nich, Vianočnú kapustnicu,

divadelné predstavenie, aktivity
s deťmi, prednášky na školách,
čistenie priestranstiev v problémovejších častiach a v neposlednom rade zbierku ošatenia pre
núdznych, kde sme všetci ukázali,
akí vieme byť jednotní ako mesto
a pomáhať si navzájom. Touto
cestou by sme sa chceli poďakovať súčasnej primátorke Ing. Serafíne Ostrihoňovej a bývalému primátorovi Ing. Petrovi Lednárovi,
CSc., inštitúciám a pracovníkom
mesta Zlaté Moravce za ukážkovú
spoluprácu pri mnohokrát neľahkých riešeniach životných situácií
a taktiež obyvateľom nášho mesta aj iných miest.
Ďakujeme!
Za celý náš kolektív Vám prajem
krásne prežitie letného obdobia.
Mgr. Zuzana Blaháková

Terénna sociálna práca v spolupráci s vystavovateľmi zorganizovala v dňoch od 22. do 26. júna
ďalšiu zo svojich aktivít, výstavu
fotografií a obrazov „Zo života
Rómov“ pod záštitou primátorky
mesta Zlaté Moravce Ing. Serafíny
Ostrihoňovej a pod gesciou terénnej sociálnej pracovníčky Mgr.
Zuzany Blahákovej.
Kurátorkou výstavy je akademická maliarka Věra Krumphanzlová (Praha). Prebiehala
v priestoroch Mestského strediska kultúry a športu a mohli sme
na nej vidieť zdokumentovaný život Rómov nadväzujúci na prácu
Mesta, Tomáša Turzáka, Miloslava
Turzáka a Jaroslava Balvína.

ĽR

Projekt terénnej sociálnej práce
sa realizuje s podporou:

si pripravil predstavenie s aktívnym zapojením detí.
Na svoje si prišli deti všetkých
vekových kategórií i rodičia. O rozprávkové súťaže s maľovaním na
tvár sa postarali učiteľky materských a základných škôl. Svoju
šikovnosť v tanci nám prišli predviesť Dominika a Ivan, tanečné
skupiny zo Základnej umeleckej
školy, z Centra voľného času a chyzerovecké dievčatá - Street Lup.
Radostný a obrovský potlesk si
prišli vychutnať a o svoje tanečné
umenie sa podeliť aj členovia celoslovensky známej skupiny Old
school brothers s Bruisom.
Pozornosť na seba upútal požiar

auta, o ktorý sa v tento deň výnimočne postarali samotní hasiči,
aby deťom aspoň sčasti priblížili
svoju nebezpečnú a zmysluplnú
prácu, či už pri zásahoch počas
rôznych nešťastí, alebo pri záchrane ľudských životov. Ďalšou zo záchranných zložiek, nachádzajúcou
sa medzi deťmi, bola Mestská polícia nielen z dôvodu dohliadania
na pokojný priebeh podujatia, ale
i pre šťastný pocit detí z chvíle, keď
sa aspoň na malú chvíľu mohli stať
policajtmi.
Okrem predajných stánkov s občerstvením a rôznymi sladkosťami,
bola možnosť profesionálneho
fotografovania s krtkom od KUKA,

nechýbala ani zdravotná zložka
v zastúpení Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ukážky z práce kynológov s ich štvornohými
priateľmi a veľa chutných maškŕt
za odmenu pri jednotlivých súťažných stanovištiach a na pódiu.
K pestrému popoludniu plného prekvapení a k neskrývanej,
úprimnej, detskej radosti prispeli
svojou účasťou aj členovia motorkárskeho Klubu Zubry, ktorí deťom
dopriali vozením na ich motorkách
jeden z najúžasnejších a nezabudnuteľných zážitkov.
Ľubomíra Rosinská

TEKOVSKÉ NOVINY

Motýlia záhrada
„Ako sme v Slniečku objavovali
tajomstvá prírody celkom zblízka“
Na vlastné oči deti videli úžasnú premenu, ktorá sa deje vo
svete hmyzej ríše, sledovali vývoj
motýľa Babôčky Bodliakovej od
húsenice, cez kuklu, až po vyliahnutie prekrásnych motýľov.
Najskôr sme si spoločne „naštudovali“ inštrukcie k chovu, niečo sme sa dozvedeli z internetu
a nabití teóriou sme netrpezlivo
čakali na húseničky. Zdali sa nám
veľmi maličké, stále však jedli a do
konca týždňa riadne narástli. Začali sa zakukľovať a vtedy sme ich
preložili do špeciálnej „motýlej
záhradky“. V tejto fáze a bez jedla

boli 10 dní. Snažili sme sa ich nevyrušovať.
Radosť detí bola obrovská, keď
sa z 10 húseničiek na desiaty deň
vyliahlo 10 krásnych motýľov. Na
kŕmenie sme si pripravili nektár
z cukru a vody, do ktorého namočili kvietky na motýliu hostinu.

Zábavné retro
popoludnie na
Pribinke

DETI DEŤOM
Občianske združenie rodičov
a priateľov školy si v spolupráci so
Základnou školou na Pribinovej
ulici pripravilo hravé dopoludnie
k Medzinárodnému dňu detí.
Podujatie, ktoré sa nieslo v duchu „Deti deťom“, bolo milým
spestrením školského vyučovania a príjemným oddychom od
bežných povinností. Pre všetkých
zúčastneným o to vzácnejším,
hravejším a krajším, že sa o jednotlivé súťažné stanovištia postarali
samotní starší žiaci, ktorí si ich pre
kamarátov z nižších ročníkov sami
pripravili. Odmenou im boli biele tričká, zakúpené Občianskym
združením a ktoré si v rámci akcie
mohol každý obdarovaný pomaľovať podľa vlastnej fantázie.
Svoju kreativitu si mohli žiaci
vyskúšať pri vyrábaní dekoratívnych cédečiek servítkovou techni-
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Najskôr motýle nektár ovoniavali
pomocou tykadiel, ochutnávali
prednými ochlpenými nožičkami,
napili sa rozvinutým cuciakom,
ktorý hneď stočili späť. Chutili im
aj prezreté banány a pomaranč.
Tešili sme sa z motýlikov, kŕmili
ich, pozorovali niekoľko dní a za

krásneho slnečného počasia sme
ich spoločne vypustili na slobodu
v našej krásnej rozkvitnutej školskej záhrade.
Aj takýmto spôsobom budujeme u detí v našej Materskej škole
na Kalinčiakovej ulici vzťah k prírode. Rozvíjame základy ochrany
životného prostredia, pretože iba
tam, kde je zdravá a čistá príroda,
žijú motýle, včely, chrobáky a iný
drobný hmyz, ktorý opeľuje naše
stromy a rastliny.
Celý experiment trvá štyri týždne, je certifikovaný, bezpečný pre
pozorovateľov a aj pre samotné
motýle.
Kolektív učiteliek MŠ

V Základnej škole na Pribinovej
ulici sa 26. mája o 15.00 h konal
„Rodinný retro Majáles“ v štýle 80.
rokov.
„Chyťte sa za ruky, zlaďte sa
spolu, príďte sa zabaviť a zahrať

na školu,“ znelo motto hravého
popoludnia, v ktorom si prišli na
svoje menší i väčší žiaci, ich rodinní príslušníci, priatelia, aj pani učiteľky. Nieslo sa v duchu školských
čias rodičov školopovinných ratolestí. Popri tanečnej diskotékovej zábave sa jednotlivé rodiny
zapojili do súťaže o najpútavejšie
oblečenie, pripomínajúce dobu
konca minulého storočia, čias
socializmu, pionierskych šatiek,
céčok a gramofónových platní.

Prekvapením tejto neobvyklej
akcie bolo vystúpenie žiakov, žiačok, mamičiek a učiteliek na spôsob spartakiády, ktorá je rovnako
s touto dobou navždy spätá. Je
rovnako neodmysliteľnou súčasťou životov pre tých z nás, ktorí
sme si pokojné 80. roky prežili
a na ktoré budeme vždy s úsmevom a nostalgiou spomínať.

kou s riaditeľkou Mestského strediska kultúry a športu a zároveň
mamičkou, Simonou Holubovou.
Spestrením akcie bolo vystúpenie
žiačky deviateho ročníka Mandy
Jánošovej so svojím psom, prítomnosť hravých psíkov z Útulku
v Zlatých Moravciach, vypustenie
holubov chyzeroveckých holubárov, ku ktorým sa radí najmenšia
chovateľka z ich radov a žiačka
„Pribinky“, Janka Pilčíková. Svoj
talent ukázali chyzerovecké diev-

čatá z tanečnej skupiny Street
Lup a o gumiďžús, ktory chutil aj
prítomným záchranným zložkám
a motorkárom z Klubu Zubry, sa
postarala Iveta Dalošová zo školskej jedálne.
Takéto podujatie, zorganizované
čerstvo založeným Občianskym
združením, sa konalo v škole
po prvýkrát. Od mikrofónu sa
všetkým prítomným po celý čas
prihovárala mamka Mária Ďurčeková, ktorá bola aj jeho hlavnou

organizátorkou. Svojím aktívnym
zapojením sa do diania ho podporili pedagógovia, rodičia žiakov,
dekoračné štúdio Guty, príslušníci
Hasičského a záchranného zboru,
mestskej a štátnej polície v Zlatých
Moravciach, ktorí ani na chvíľu nezaváhali a dali sa bezprostredne
strhnúť do víru detského sveta,
plného radosti a zábavy.

Ľubomíra Rosinská

Ľubomíra Rosinská
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Na ihrisku boli
súperi, v práci sú
kolegovia
Iba jeden deň v roku sa na zelenej ploche zo všetkých bezpečnostných a záchranných zložiek
stanú súperi, aby si spoločne užili
odľahčené chvíle bez zodpovednosti za ľudské životy, bez rôznych
problémov a riešenia nešťastí. Turnaj bol pre všetkých skvelou zábavou popri ich náročnej práci, ktorá
mimo ihriska obnáša vzájomnú
spoluprácu, neustálu ostražitosť
a súhru všetkých zúčastnených.
Najlepším strelcom tohtoročného turnaja sa stal Miroslav Dubay

Predaj, kúpa
r Predáme v Machulinciach,
okres Zlaté Moravce, záhradu na
stavebný pozemok, parcelné čísla
161/3, 161/2, v celku 398 m², môže
byť aj na chatu. Pozemok sa nachádza nad mlynom v strede
dediny v tichom prostredí. Cena
dohodou. Kontakt: 046/5447013
06/014/2015/PČ, 05/008/2015 – 11993/DZ

a najlepším brankárom Pavol Solčiansky.
Víťazný pohár si odniesol tím
Hasičského a záchranného zboru.
Druhí najlepší boli mestskí policajti. Tretie miesto obhájil tím doktorov. Na štvrtom mieste sa umiestnilo mužstvo Ústredného skladu

Slávnosť svätého Urbana

Na horných zlatomoraveckých
viniciach pod Kalváriou sv. Anny
sa v minulom roku vysvätila nová
kaplnka a socha svätého Urbana
vytesaného do živého stromu,
aby sa tu každoročne mohla konať slávnosť nadväzujúca na minulosť, kedy bol sviatok patróna
vinohradníkov významnou udalosťou a súčasťou duchovného
života.
Zlatomoravecký vinohradnícky spolok organizoval 23. mája
2015 pri kaplnke svätého Urbana slávnosť. Pre nepriaznivé
počasie sa toto vinohradnícke

podujatie presunulo do príjemných priestorov Penziónu u Vlčka,
kde sa konala aj slávnostná svätá
omša, ktorú celebroval Vladimír
Šimunek z farnosti Hronské Kosihy. Vinohradníkom venoval pár
srdečných slov vyjadrujúcich obdiv a úctu k tvrdej a zaslúženej
práci a zároveň im zaželal prajné
počasie pre bohatú úrodu, bezproblémovú starostlivosť, zdravé
vinohrady a čo najkvalitnejšie
vínko, aby sa na podobných udalostiach mohlo s radosťou medzi
priateľmi vychutnávať i naďalej.
Stretnutie priateľov vinárov
bolo spestrené o ľudové piesne
speváckej folklórnej skupiny Prílepčanka, lahodný božský nápoj,
vynikajúci guláš a hudobná skupina Q – ty sa postarala o tanečnú zábavu a super atmosféru.

Ministerstva vnútra – Topoľčianky.
Piati skončili policajti za Obvodné oddelenie policajného zboru
a šiesty bol tím SBS-rov Jozefa
Rozboru – Partner security.
DOVIDENIA O ROK, PÁNI :)
Ľubomíra Rosinská

Oznam o zmene
výpožičných hodín
v Mestskej knižnici
v Zlatých Moravciach
Mestská knižnica v Zlatých
Moravciach oznamuje, že počas
letných prázdnin od 1. júla
2015 do 31. augusta 2015 bude
otvorená
pondelok až piatok v čase od
8.00 h do 16.00 h.

r Prevádzame pokrývačské,
izolatérske, murárske a klampiarske práce. Rekonštrukcia striech
a zamazávanie hrebenáčov.
Kontakt: 0944 107 543
06/015/2015/PČ, 06/011/2015 – 18208/DZ

r Predám 3 – izbový obývateľný dom so záhradou v Pustom
Chotári č. 584 – všetky inžinierske
siete. Kontakt: 0903 063 621
06/016/2015/PČ, 06/012/2015 – 18210/DZ

r

Opatera detí školského
a predškolského veku počas
prázdnin. Mám VŠ pedagogické
vzdelanie, skúsenosti, priestorové
podmienky a 2 mesiace voľného
času. Kontakt: 0905 587 143 – volať po 17.00 h.
06/018/2015/PČ, 06/014/2015 – 18498/DZ

r Predám novú detskú drevenú postieľku s matracom,
paplónom, vankúšom, plachtou
a detskú drevenú rozkladaciu
stoličku. Cena: 160 €. Kontakt:
037/6323572, 0948 035 098
06/019/2015/PČ, 06/015/2015 – 18591/DZ

Ľubomíra Rosinská

05/007/2015/PČ. 03/004/2015 - 4877/DZ
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Ocenenie najúspešnejších športovcov mesta za rok 2014
Tatiana Kováčová úvodom privítala športovcov, športovkyne,
športové kolektívy, primátorku
Ing. Serafínu Ostihoňovú, viceprimátorku MVDr. Martu Balážovú,
prednostu Mestského úradu Ing.
Miroslava Šlosára, zástupcov Komisie mládeže, školstva, kultúry
a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach a prítomných hostí.
K slovu pristúpila primátorka
Serafína Ostrihoňová, ktorá oceneným poďakovala za ich vzornú
a ukážkovú reprezentáciu. Zároveň prejavila radosť z toho, že tu
máme stále talenty, ktoré v uplynulom roku dosiahli významné
športové úspechy. Popri výborných výsledkoch zviditeľňujúcich
naše mesto zároveň ocenila ich
schopnosť z vlastnej psychiky vydolovať vôľu prekonať sa a popasovať sa s náročnými situáciami.
„V mene Mesta Zlaté Moravce ďakujem všetkým športovcom, oceneným i neoceneným, mladším
i starším, za vzornú reprezentáciu
nášho mesta. Verím, že v budúcnosti sa stanete vzormi pre tých,
ktorí budú medzi ocenenými
o niekoľko rokov. Som presvedčená, že k doterajším úspechom
pridáte ešte množstvo ďalších.
K tomu Vám želám veľa pevného
zdravia, osobného šťastia a dobrých športových výkonov,“ zaželala záverom prítomným oceneným
primátorka.
Súčasťou odovzdávania ocenení
a spomienkových darčekov bol
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zápis do Pamätnej knihy mesta,
čím sa vďaka podpisom ocenených zvečnila spomienka na túto
slávnosť. Ceny odovzdávala primátorka mesta a predseda Komisie mládeže, školstva, kultúry
a športu JUDr. Pavel Dvonč.
Za rok 2014 Komisia mládeže,
školstva, kultúry a športu z nominovaných športovcov navrhla nasledovné vyhodnotenia:
Kategória jednotlivci:
s Juraj Gajdoš – Tenisový
klub Zlaté Moravce
Úspešne reprezentoval mesto
Zlaté Moravce v roku 2014 a získal
mnohé ocenenia. Z nich najvzácnejšie sú: 1. miesto vo štvorhre
Západoslovenského regiónu, 3.
miesto v dvojhre Západoslovenského regiónu, víťaz Open turnaja
v Partizánskom v dvojhre a štvorhre. V roku 2014 dokonca pôsobil ako hráč prvej hokejovej ligy
v mužstve Iskra Partizánske, kde
patril k najproduktívnejším hráčom mužstva.
s Filip Hritz – pretláčanie
rukou, AWK Bratislava
V roku 2014 sa pod športovým
zväzom AWK Bratislava zúčastnil
súťaží pretláčania rukou na Slovensku s úspechmi:
- Slovenské 2. kolo juniori do 80
kg – 2. miesto pravou a 2. miesto
ľavou rukou
- Slovenské 4. kolo juniori do 80
kg – 1. miesto pravou a 1. miesto
ľavou rukou
- Majstrovstvá Slovenska juniorov – 1. miesto ľavou rukou

- Majstrovstvá Slovenska seniorov – 2. miesto pravou rukou
Medzinárodne:
- Višegrad junior grandprix –
v kategórii do 20 rokov – 2. miesto
pravou a 2. miesto ľavou rukou
- Golem hand – 1. miesto pravou
a 2. miesto ľavou rukou
- 21 Senecká ruka – 3. miesto
pravou rukou
- XI. Ludgement day – 1. miesto
pravou rukou
- Majstrovstvá sveta junior do 75
kg – 3. miesto pravou rukou
s Mgr. Kristína ŠVECOVÁ
– Klub pozemného hokeja
HOKO Zlaté Moravce
Zúčastnila sa na Majstrovstvách
Európy v halovom hokeji koncom
januára 2014 v Litve - EuroHockey
Indoor Nations Championship,
Siauliai, Women, 2014, kde patrila medzi najskúsenejšie hráčky.
V máji sa s klubom HOKO prebojovala do Play Off Interligy žien, kde
si zahrala finále. Kristína je oporou
tímu HOKO, jej stabilné výkony
a výborný prístup ju zaradili medzi
najlepšie a najskúsenejšie hráčky
klubu a aj reprezentácie Slovenska v pozemnom hokeji. Svoje
umenie už niekoľko rokov odovzdáva malým deťom ako trénerka mládeže. Je dobrou trénerkou,
spoľahlivou hráčkou a výbornou
spoluhráčkou.
s Miroslav GÉCI – Kynologický klub
Patrí k dlhoročným a zakladajúcim členom klubu. Zaoberá sa
cvičením psov, výborne vycvičil

fenu Rotwajlera a podieľa sa na
jej zaradení do chovu. To obnáša
úspešné absolvovanie Bonitácie,
skúšky z výkonu, kde sa hodnotí poslušnosť, obrana a pachové
práce. Pes zaradený do chovu
musí absolvovať výstavy s ocenením aspoň „Veľmi dobrý“ a následné splnenie ďalších nevyhnutných
podmienok pre pridelenie chovnosti psa a chráneného názvu
chovateľskej stanice. Dôležitá je
aj jeho bezplatná práca figuranta
a poradcu mladým a začínajúcim
psovodom. Vysoko si ceníme jeho
záslužnú a statočnú prácu.
Kolektívy:
Kolektív junior
s Nicole ŠVAJČÍKOVÁ a Diana ANTALÍKOVÁ – Jazdecký
klub pri Národnom žrebčíne
Topoľčianky - voltíž
Umiestnenie a preteky:
- CVI Kaposvár 2014, kategória
Dvojica – 1. miesto
- Majstrovstvá Európy Kaposvár
2014 - Dvojica – 1. miesto
- Majstrovstvá Európy Kaposvár
2014 – Dvojica – 5. miesto
- Majstrovstvá SR Topoľčianky
2014 - Dvojica – 1. miesto
- Vyhodnotenie najúspešnejšej
DVOJICE na Slovensku – 1. miesto
Tieto dievčatá sa zúčastnili aj na
medzinárodných súťažiach v kategórii skupina Kaposvár 2014, kde
získali 3. miesto
- Majstrovstvá SR Topoľčianky,
Skupina – 2. miesto
- Majstrovstvá SR Topoľčianky,
Dvojica – 1. miesto
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- Nicole Švajčíková na koni Camellia získala aj titul Majsterka
v jednotlivcoch – 2. miesto
s Futbalové mužstvo Požitavskej futbalovej akadémie
FC ViOn U12
Mužstvo v ročníku 2013/2014
obhájilo víťazstvo v dlhodobej
súťaži futbalových prípraviek Eon
talent ligy, počas halovej sezóny
zvíťazilo na 5. halových turnajoch
v rámci Slovenska, zvíťazilo aj na
medzinárodnom turnaji v Prostějove. Na jeseň 2014 sa mužstvo
zúčastnilo neoficiálnych Majstrovstiev Slovenska v minifutbale Mini
Champions liga 2014 vo Zvolene,
kde po vynikajúcich výkonoch
obsadilo krásne 3. miesto! V aktuálnom ročníku 2. ligy mladších žiakov mužstvo figuruje na 4. mieste so stratou 3 bodov na vedúce
mužstvo. V súčasnosti je mužstvo
FC ViOn PFA U12 považované za
jedno z najlepších mužstiev.
s Stolnotenisový klub CVČ
Zlaté Moravce A
Stolnotenisový klub CVČ Zlaté
Moravce prešiel ďalším svojím
historickým míľnikom. Po sezóne
2013/2014 a výborných výkonoch
v 3. lige postúpilo „Á-čko“ do 2.
ligy. Ako nováčik si počína nad
očakávanie dobre, keď v konku-

rali o najlepšie umiestnenie nášho
klubu vo svojej 15-ročnej histórii.
Čestná cena za celoživotný
prístup k športu
s Peter KOVÁČ st.
Peter Kováč st. je jedným zo
zakladateľov
Stolnotenisového
klubu CVČ Zlaté Moravce. Sponzorovanie jeho firmou Kovotherm
a láska k tomuto športu vytvorili
základy pre vznik klubu. V roku
2001, keď sa začala písať jeho
história, nastupoval pravidelne
v základnej zostave a patril ku kľúčovým hráčom družstva. Hneď
v druhom ročníku sa mu s kolektívom družstva Zlatých Moraviec
podarilo bez prehry vyhrať 5. ligu
a postúpiť. V roku 2006 putoval na
medzizastávku do Volkoviec, kde
dosahoval taktiež výborné športové výsledky, aby sa v roku 2011
vrátil do družstva Zlatých Moraviec, kde pôsobí dodnes. V sezóne
2013/2014 sa mu podaril úspech
v podobe postupu do 3. ligy. Peter Kováč st. nás reprezentuje aj na
medzinárodnej úrovni. Pravidelne
sa zúčastňuje medzinárodných
veteránskych turnajov po celej
Európe. Predstavil sa v Maďarsku,
Turecku, Nemecku, či v Českej republike. Vo svojej kategórii zvíťazil
na medzinárodnom turnaji v Ma-

rencii 14 kvalitných tímov, ako
napríklad Dubnica, Partizánske,
Trenčín, Nové Zámky, či Trnovec,
figuruje predbežne na 6-tej priečke. Chlapci na sebe tvrdo pracujú
a podarilo sa im aj niekoľko úctyhodných výsledkov. V zostave: Peter Krčmárik, Mário Pacalaj, Miloš
Kudrej a Ľuboš Magušin sa posta-

ďarsku, v tureckej Antalyi a v českom Havířove sa prebojoval do
finále. V Budapešti a v Brémach
to bolo 3., resp. 4. miesto. Na Slovensku absolvoval 6 veteránskych
turnajov, kde celkovo obsadil 4.
miesto a na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v roku 2014
v Martine, obsadil konečné 3.- 4.
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delené miesto. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu mesta!
s František SÝKORA – Kynologický klub
Patrí k dlhoročným aktívnym členom už pôvodného klubu ZO Kynologická ešte za čias Zväzarmu,
neskôr bol jeden zo zakladajúcich
členov terajšieho Kynologického
klubu Zlaté Moravce. Úspešne
vycvičil niekoľkých psov, nezištne
pomáha a radí mládeži a začínajúcim kynológom. Pravidelne sa aktívne podieľa na príprave väčšiny
akcií usporiadaných klubom. Na
konte má odrobené stovky brigádnických hodín na zveľaďovaní
a údržbe areálu. Do činnosti a akcií
klubu investoval aj vlastné nemalé
finančné prostriedky. Aj takouto
formou chceme vyjadriť vďaku
a obdiv Františkovi Sýkorovi.
Špeciálne ocenenie za podporu
športu
s Ing. Peter KUBA – Stolnotenisový klub, člen, hráč
a sponzor stolnotenisovej
herne
Ing. Peter Kuba je príkladom,
ako nezištne a bez akýchkoľvek
prosperít podporovať rast mladých športovcov a šport ako taký,
predovšetkým tenis a stolný tenis.
Je aktívnym členom Stolnotenisového klubu CVČ Zlaté Moravce
a hlavným sponzorom klubu. Jeho
investície a dlhoročná podpora
z vlastných prostriedkov sú obdivuhodné a zaručujú tak fungovanie najúspešnejšieho stolnotenisového klubu v okolí. Jeho snom
bolo postaviť špičkovú stolnotenisovú herňu a tento sen sa mu
splnil. Zlaté Moravce sa tak môžu
tešiť z jednej z najkrajších herní na

celom Slovensku, ak nie najkrajšej. V jej priestoroch vyrastajú tí
najmladší, ktorým učaroval tento
šport a konajú sa v nej zápasy od
1. po 7. ligu. Za takúto podporu si
Ing. Peter Kuba zaslúži veľkú úctu
a vďaku.
Hlavná cena primátorky Mesta
Zlaté Moravce
Primátorka Mesta Zlaté Moravce udelila hlavnú cenu
dvom mladým športovkyniam
vo voltíži.
s Nicole Švajčíkovej a Diane
Antalíkovej z Jazdeckého klubu
pri Národnom žrebčíne v Topoľčiankach, ktoré v roku 2014 reprezentovali Mesto Zlaté Moravce na
mnohých športových súťažiach
na Slovensku aj v zahraničí a zožali
množstvo ocenení. Päťkrát prvé
miesto, dvakrát druhé miesto,
jedenkrát tretie miesto a jedenkrát piate miesto na slovenskom
aj európskom súťažnom poli.
Gratulujeme obom dievčatám
a želáme im veľa úspechov a dobrých umiestnení aj v budúcnosti.
Mesto Zlaté Moravce je právom
hrdé na takéto obdivuhodné mladé športovkyne!
Všetkým oceneným úprimne
gratulujeme!
O umocnenie slávnosti sa postarali svojím vystúpením Soňa
Meňhertová, Mgr. Zuzana Molnárová a Gejza Hlavatý zo Základnej
umeleckej školy, ktorých vystúpenie ukončilo oficiálnu a otvorilo
neoficiálnu časť stretnutia. Tá bola
venovaná občerstveniu a družným rozhovorom.
Spracovala M. Petrovičová
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Prerušenie
distribúcie
elektriny

Mestský úrad Zlaté Moravce
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie
distribučnej sústavy, podľa § 31
ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012
Z .z. o energetike v platnom znení
oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú
bez dodávky elektriny nasledovné
ulice:
dňa 29. júna v čase od 7.30
h do 15.30 h: Bernolákova č.
94, Dlhá č. 24/VE, 26, 26/A, 27, 29,
29/A, 29/PR, 29/VE, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 37, 37/A, 39, 40, 41, 42, 43, 44/VE,
45, 46, 46/B, 46/ZA, 47, 48, 49, 50,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58/A, 59, 60,
61, 62, 63, 63/ZA, 64, 64/VE, 65, 66,
67, 68, 70, 72, 76, 78, 78/VE, 80, 80/
VE, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 94/VE, 96,
J. Jesenského č. 1, 1/VE, 1/ZA, 11,
12, 14, 15, 16, 17, 17/ZA, 18, 19, 2/ZA,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
3, 30, 31, 33, 34, 4, 5, 6, 6/ZA, 7, 8, 9,
Kollárova č. 24/ZA, Vajanského
č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2,
20, 21, 22, 23/ZA, 23A, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4,
40, 40/VE, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5/OP,
5/VE, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 7, 8, 9
dňa 30. júna a 1. júla v čase od
7.30 h do 15.30 h, oba dni: Dlhá
č. 37, 37/A, 39, 41, 43, 45, 46, 46/B,
46/ZA, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 58/A, 59, 60, 61, 62, 63, 63/
ZA, 64, 64/VE, 65, 66, 67, 68, 70, 72,
76, 78, 78/VE, 80, 80/VE, 82, 84, 86,
88, 90, 94, 94/VE, 96, Vajanského
č. 35, 37
dňa 2. júla v čase od 7.30 h
do 15.30 h: Bernolákova č. 94,

Dlhá č. 44/VE, J. Jesenského č. 1,
1/VE, 1/ZA, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17/
ZA, 18, 19, 2/ZA, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 4,
5, 6, 6/ZA, 7, 8, 9, Vajanského č. 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20,
21, 22, 23/ZA, 23A, 25, 27, 29, 31, 33,
36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 5/
OP, 5/VE, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63,
7, 8, 9
dňa 2. júla v čase od 11.45
h do 15.30 h: Dlhá č. 2, Kollárova č. 1, SNP č. 3, 6, 8, 8/OP, 9,
9/A, Tolstého č. 1, Vajanského
č. 250/1, 3, 5, Štefánikova č. 3, 6,
Štúrova č. 11, 17, 2, 2/OP, 23, 23/
OP, 3, 5, 7, 9
dňa 2. júla v čase od 13.00 h
do 15.15 h: Kollárova č. 10, 11,
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22,
22/A, 23, 3, 4, 5, 6, 8, 9
dňa 3. júla v čase od 7.30 h do
15.30 h: Kollárova č. 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22/A,
23, 3, 4, 5, 6, 8, 9
dňa 6. júla v čase od 7.30 h do
15.30 h: Dlhá č. 36, 38, Kollárova
č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2,
20, 21, 22, 22/A, 23, 25, 26, 27, 28, 29,
3, 30, 30/A, 31, 32, 32/B, 32/ZA, 33,
34, 35, 36, 36/VE, 37, 39, 4, 41, 43, 5,
6, 8, 9
dňa 6. júla v čase od 8.30 h
do 13.30 h: Dobšinského č. 1,
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32,
34, 36, 38, 4, 40, 42/VE, 5, 6, 7, 8, 9,
Hečkova č. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
Inovecká č. 1, 2, 3, 3033/F, 4, 5, 6,
7/F, Krátka č. 1, 2, 3, 4, 5/E, Odbojárov č. 1, 10, 12, 14, 16, 16/PR, 18,
2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4,
5, 6, 7, 8, Potočná č. 1, 10, 11, 12, 13,
13/VE, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Rázusova
č. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
64/A, 64/B, 64/OP, 64/PRI, 66, Slo-

venskej armády č. 1, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25,
27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 4/BL, 41,
5, 7, 8, 9, E. M. Šoltésovej č. 20/
VE, 20/ZA
dňa 6. júla v čase od 13.00 h do
15.30 h: Dlhá č. 24/VE, 26, 26/A,
27, 29, 29/A, 29/PR, 29/VE, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 40, 42, Kollárova č.
24/ZA
dňa 7. júla v čase od 7.30 h do
15.30 h: Dlhá č. 24/VE, 26, 26/A,
27, 29, 29/A, 29/PR, 29/VE, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 40, 42, Kollárova č.
24/ZA
dňa 7. júla v čase od 13.00 h
do 15.30 h: Dlhá č. 1, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/VE, 19/
ZA, 20, 21, 22, 22/ZA, 23, 24, 25, 3,
3436, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tajovského č.
14, Tolstého č. 10, 11, 12, 12/VE, 13,
14, 14/ZA, 15, 16, 17, 18, 19, 19/ZA,
2, 2/A, 20, 21, 22, 22/ZA, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 7, 8, 9, M.
Urbana č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 18/VE, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Štefánikova č. 26
dňa 8. júla v čase od 7.30 h
do 15.30 h: Bernolákova č. 94,
J. Jesenského č. 1, 1/VE, 1/ZA, 11,
12, 14, 15, 16, 17, 17/ZA, 18, 19, 2/ZA,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
3, 30, 31, 33, 34, 4, 5, 6, 6/ZA, 7, 8, 9
dňa 9. júla v čase od 7.30 h do
15.30 h: Dlhá č. 36, 38, Kollárova
č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2,
220, 21, 22, 22/A, 23, 25, 26, 27, 28,
29, 3, 330, 30/A, 31, 32, 32/B, 32/ZA,
33, 34, 35, 36, 36/VE, 37, 39, 4, 41, 43,
5, 6, 8, 9
dňa 10. júla v čase od 7.30 h
do 15.30 h: Dlhá č. 24/VE, 26,
26/A, 27, 29, 29/A, 29/PR, 29/VE, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, Kollárova
č. 24/ZA
dňa 13. júla v čase od 7.30 h
do 15.30 h: Kollárova č. 10, 11,

12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22,
22/A, 23, 3, 4, 5, 6, 8, 9
dňa 14. júla v čase od 7.30 h
do 15.30 h: Bernolákova č. 94,
Dlhá č. 24/VE, 26, 26/A, 27, 29, 29/A,
29/PR, 29/VE, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
37, 37/A, 39, 40, 41, 42, 43, 44/VE, 45,
46, 46/B, 46/ZA, 47, 48, 49, 50, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 58/A, 59, 60,
61, 62, 63, 63/ZA, 64, 64/VE, 65, 66,
67, 68, 70, 72, 76, 78, 78/VE, 80, 80/
VE, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 94/VE, 96,
J. Jesenského č. 1, 1/VE, 1/ZA, 11,
12, 14, 15, 16, 17, 17/ZA, 18, 19, 2/ZA,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
3, 30, 31, 33, 34, 4, 5, 6, 6/ZA, 7, 8, 9,
Kollárova č. 24/ZA, Vajanského
č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2,
20, 21, 22, 23/ZA, 23/A, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 35,36, 37, 38, 39, 4,
40, 40/VE, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5/OP,
5/VE, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 7, 8, 9
dňa 15. júla v čase od 7.30 h
do 15.30 h: Dlhá č. 37, 37/A, 39, 41,
43, 45, 46, 46/B, 46/ZA, 47, 48, 49,
50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58/A, 59,
60, 61, 62, 63, 63/ZA, 64, 64/VE, 65,
66, 67, 68, 70, 72, 76, 78, 78/VE, 80,
80/VE, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 94/VE,
96, Vajanského č. 35, 37
dňa 16. júla v čase od 7.30 h
do 15.30 h: Bernolákova č. 94,
Dlhá č. 44/VE, J. Jesenského č. 1,
1/VE, 1/ZA, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17/
ZA, 18, 19, 2/ZA, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 4,
5, 6, 6/ZA, 7, 8, 9, Vajanského č. 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20,
21, 23/ZA, 23/A, 25, 27, 29, 31, 32, 33,
36, 38, 39, 4, 41, 42, 5/OP, 5/VE, 51,
53, 55, 6, 61, 63, 7, 8, 9
dňa 23. júla v čase od 7.30 h
do 15.30 h: Bernolákova č. 94, J.
Jesenského č. 1, 1/VE, 1/ZA, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 17/ZA, 18, 19, 2/ZA, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30,
31, 33, 34, 4, 5, 6, 6/ZA, 7, 8, 9

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 nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí nehnuteľ-

nosti – budova na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté Moravce so
súpisným číslom 1330 /Administratívna budova/, kancelária č.
010, celková výmera prenajímaného
nebytového priestoru: 118,80 m², účel
využitia: obchod, kancelária, sklad
n nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté Moravce so

súpisným číslom 1330 /Administratívna budova/, miestnosť č.
008, celková výmera prenajímaného
nebytového priestoru: 17,25 m², účel
využitia: sklad.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 15.07.2015 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie
uvedených nebytových priestorov
získate na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce n

www.zlatemoravce.eu, /Mesto a jeho
samospráva, ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 2015, INÉ INFORMÁCIE/, prípadne
na č. telef. 037/6923922 (Oddelenie
pre správu majetku mesta MsÚ Zlaté
Moravce).
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Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta
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S poločenská
kronika
Narodili sa
máj:
Timea Mihaličková, (N) Bratislava –
mestská časť Nové Mesto
jún:
Lukáš Madola, (N) Levice
Eliška Páleníková, (N) Nitra
Liliana Pavlová, (N) Banská Štiavnica
Lucia Rajnohová, (N) Levice
Timotej Šíra, (N) Nitra
Jakub Škula, (N) Levice

Povedali si áno
16. 05. Matúš Kováč, Žitavany
a Monika Kováčová, Žitavany
23. 05. Tomáš Chren, Žitavany
a Michaela Kováčová, Žitavany
06. 06. Ing. Milan Korytár, Zlaté
Moravce a Lívia Bajanová, Zlaté
Moravce
13. 06. Slavomír Forgáč, Tekovské

Poďakovanie
Rodina Konečná a Bieliková
prostredníctvom týchto riadkov
vyjadruje úprimné a srdečné poďakovanie primárke interného
oddelenia MUDr. Márii Končálovej, službu konajúcemu lekárovi
Záchrannej zdravotnej služby
MUDr. Adibovi Ksseibimu a v neposlednom rade všetkým zdravotným sestrám. Ďakujeme im za
príkladnú starostlivosť, láskavosť
a ľudskosť, ktorú preukázali pri
starostlivosti o našu drahú mamičku Helenu Bielikovú.

Pohotovosť
lekární
01. 07. - 31. 07. Lekáreň Dr. MAX, OC Tesco,
Hviezdoslavova 3,
Zlaté Moravce, denne
od 8.00 h do 20.00 h,
kontakt: 0901 961 090
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Nemce a Andrea Páleníková,
Zlaté Moravce

Jubilanti
jún:
Mária Gregorová, Zlaté Moravce,
80 r.
Anna Kouřilová, Zlaté Moravce, 80 r.
Irena Rischáneková, Zlaté Moravce, 80 r.
Mária Šabíková, Zlaté Moravce, 80 r.
Mária Švecová, Zlaté Moravce, 80 r.
Mária Lojanová, Zlaté Moravce, 80 r.
Helena Šoókyová, Zlaté Moravce,
85 r.
Veronika Siklenková, Zlaté Moravce, 85 r.
František Néma, Chyzerovce, 85 r.
Mária Matúšková, Zlaté Moravce,
85 r.
Karol Eckhardt, Zlaté Moravce, 85 r.

Opustili nás
20. 05. Emília Turčanová, 1955,
Hostie
25. 05. Margita Adamcová, 1945,
Zlaté Moravce

Smútočné
oznámenie
S hlbokým žiaľom v srdci
oznamujeme všetkým priateľom a známym, že nás dňa 7.
júna vo veku 86 rokov po ťažkej
chorobe navždy opustila naša
drahá a milovaná mamička,
svokra, starká a prastarká

Helena Bieliková

Ďakujeme všetkým, ktorí sa
s ňou 10. júna prišli rozlúčiť
na miesto jej posledného
odpočinku, ako aj za prejavy
sústrasti a kvetinové dary,
ktorými sa snažili zmierniť
náš bolestivý zármutok.
S láskou a úctou dcéra a syn s rodinami
06/017/2015/PČ, 06/013/2015 – 18383/DZ

26. 05. Pavla Mášiková, 1931,
Zlaté Moravce
30. 05. Mária Hasprová, 1944,
Topoľčianky
31. 05. František Held, 1941, Topoľčianky
01. 06. Július Porubec, 1932, Nemčiňany
03. 06. Ladislav Beličín, 1935, Velčice
05. 06. Katarína Bónová, 1915, Zlaté
Moravce
05. 06. Vincent Valkovič, 1928, Zlaté
Moravce
06. 06. Ján Bagala, 1987, Čaradice
07. 06. Helena Bieliková, 1929, Zlaté
Moravce
07. 06. Paulína Havettová, 1930,
Veľké Vozokany
09. 06. Mária Malinčíková, 1943,
Hosťovce
10. 06. Štefan Orolín, 1913, Žikava
11. 06. Veronika Balogová, 1936,
Nová Ves nad Žitavou
15. 06. Helena Černá, 1928, Žitavany
16. 06. Melichar Jonis, 1930, Zlaté
Moravce

Spomienka
„Oči zaplakali veľkým bôľom,
keď sme Ti navždy
dali zbohom.
Je to 6 rokov, čo
nie si s nami,
zabudnúť nemôže
rodina, ani známi.
Na hrobe kytica,
kahanec svieti,
spomienka manželky a Tvojich detí.“
Dňa 6. júla si pripomenieme smutné 6. výročie, čo
nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec

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.

Spomienka
Dňa 26. júna uplynulo už
30 rokov, čo nás opustil náš
drahý a milovaný manžel,
otec, dedko a pradedko

Michal Segeň
zo Zlatých Moraviec
S úctou a láskou na neho
všetci spomíname.

06/013/2015/PČ, 06/010/2015 – 18206/DZ

Spomienka
„Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých, čo si rád mal.
Za všetky Tvoje trápenia a bolesti,
nech Ti dá Pán Boh
večnej milosti.“
Dňa 7. júna sme si pripomenuli 1. smutné výročie úmrtia
nášho drahého manžela,
otca, svokra, brata a dedka

Viliama Siegela
Všetci, čo ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
06/012/2015/PČ, 06/009/2015 – 18204/DZ
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e Pozvánky
> Guláš párty na Skýcove – 27. júna, So starostom na bicykli –
4. júla, Futbalový turnaj o Pohár starostu obce – 18. júla.
> Kúzelník Talostan a bublinková show v Zlatých Moravciach –
dňa 28. júna o 16.00 h v DS MSKŠ. Vstupné: 2,50 €.
> Obecný úrad Hostie Vás srdečne pozýva v nedeľu 28. júna do miestneho amfiteátra na 8. ročník Folklórneho festivalu Hostie 2015 –
vstupné na podporu kultúry je dobrovoľné. Program: Spevácka skupina
Hôrky – Čereňany, Folklórna skupina Pelúsok – Martin nad Žitavou, Folklórna skupina Drieňovanka – Obyce, Detský folklórny súbor Matičiarik
– Topoľčianky, Folklórna skupina Briežok – Jedľové Kostoľany, Folklórna
skupina Vrštek – Hostie.
> Poďte si s prílepskými deťmi užiť krásny deň a spoločne privítať letné prázdniny. Občianske združenie Kolovrátok a Obecný výbor mestskej
časti Vás pozýva na svoje tradičné športové podujatie „HURÁ, PRÁZDNINY“, ktoré sa bude konať 1. júla o 15.30 h v parku pri Kultúrnom dome
v Prílepoch. Deti čaká množstvo hier, sladkostí, zábavy a smiechu.
> Dňa 5. júla sa bude v Topoľčiankach konať otvorenie Kultúrneho leta a 1. vystúpenie - SLOVAK TANGO, slovenské populárne piesne
30. a 50. rokov 20. storočia. Kultúrny program počas nedieľ prázdninových
mesiacov so začiatkom o 17.00 hodine. 12. júla 2. vystúpenie – TEAM REVIVAL MARTIN, prvý slovenský revival skupiny TEAM a Paľa Haberu.
19. júla 3. vystúpenie – DH SKÝCOVANKA, dychová hudba Skýcov. 26.
júla 4. vystúpenie – HS BLACK BAND, hudobná skupina z Prievidze, poznáte zo Šláger TV. 2. augusta 5. vystúpenie – DH PODHRUŠOVAN, dychová hudba z Topoľčianok.
> Mestské stredisko kultúry a športu Vás pozýva na vystúpenie folklórneho súboru Lúčnica, ktoré sa bude konať 8. júla o 18.00 h na
mestskom amfiteátri. Vstupné v predpredaji – 10 €, v deň predstavenia
– 13 €.
> Hostianske kultúrne leto 2015 (miestny amfiteáter): 12. júla
o 13.30 h – Festival dychovej hudby (53. ročník), 8. augusta – Súťaž vo
varení gulášu Hostianska vareška (7. ročník), 15. augusta o 18.00 h –
Hostrock (3. ročník).
> „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ /Mt 5, 8/ - KARMELFEST – 18. - 19. júla v Topoľčiankach Ťa čaká putovanie k Lurdskej jaskynke, modlitba ruženca, koncert skupiny Križiaci, sväté omše, eRko tance
a krásne spoločenstvo mladých. Nezabudni si so sebou priniesť spacák,
karimatku, svojich priateľov a dobrú náladu; registrácia: www.karmelfest.
sk, účastnícky poplatok: 5 €.
> Najlepšia beatles show na svete s hitmi The Beatles – THE BEATLES
SHOW – Mestský amfiteáter – 25. júla o 19.00 h – THE BACK WARDS,
vstupné: v predpredaji – 15 €, na mieste – 18 €, predaj vstupeniek: kancelária MSKŠ.
> ŠK Topoľčianky a Drozdovo – SKI CENTRUM PENZION Vás pozývajú na
Slovenský pohár v horskej cyklistike MTB XCO – 1. ročník, ktorý sa
uskutoční 26. júla. Registrácia pretekárov všetkých kategórií bude prebiehať v čase od 8.00 h do 9.30 h. Príďte podporiť najlepších slovenských
horských cyklistov!
> Občianske združenie Kolovrátok a Obecný výbor mestskej časti Prílepy Vás 1. augusta o 15.30 h srdečne pozýva do Kultúrneho domu v Prílepoch na 4. ročník folklórnych slávností „VITAJTE SUSEDIA“.

Strieborná medaila
z Majstrovstiev
Slovenska v naturálnej kulturistike patrí

Zlatomoravčanke

„Michaelu Nemcovú čaká v posilňovaní sľubná kariéra,“ skonštatovala s nadšením jej trénerka
Barbora Verešová po tom, čo
sa jej ujala s prípravami k účasti
v dvoch súťažiach pre naturál-

nych kulturistov, z ktorých si Michaela po štyroch mesiacoch tvrdého tréningu hrdo odniesla dve
krásne ocenenia.
V Bratislave sa súťažilo o titul
Miss natural, kde sa v kategórii
„šport - model“ umiestnila na
treťom mieste. O týždeň nato, sa
v Slovenskom Grobe konali Majstrovstvá Slovenska, na ktorých
získala striebornú medailu.
Michaele gratulujeme a prajeme veľa entuziazmu, síl, vytrvalosti, ešte veľa úspechov v jej
začínajúcej kariére a čo najviac
úžasných ľudí, ktorí jej budú rovnakou oporou ako tí, ktorými je
momentálne obklopená.
Ľubomíra Rosinská
Foto: Rusinafoto

Tretí najlepší kulturista sveta je náš

POWERGYM je klub nadšencov
naturálnej kulturistiky, ktorý združuje niekoľko aktívnych športovcov, zúčastňujúcich sa rôznych
súťaží. Radia sa k nim aj Michal
Gašparík a Andy Drahoš. Tejto
záľube sa obaja venujú už niekoľko rokov a úspešne reprezentujú
svoj klub i naše mesto na celoslovenských i medzinárodných
súťažiach.
Na súťaži pre naturálnych kulturistov s medzinárodnou účasťou –
IRONMAN, vo Zvolene, sa Michal
v kategórii – muži nad 180 cm,
umiestnil na 2. mieste a Andy
v kategórii Novic (prvýkrát účastný súťaže) na 4. mieste.
Zo súťaže na Majstrovstvách
Slovenska v Slovenskom Grobe,
v kategórii – muži nad 180 cm,
si Michal odniesol striebornú

a Andy bronzovú medailu.
Úspech na nich čakal aj na Majstrovstvách Maďarska, na ktorých si Andy vybojoval zlato
a zaslúžene titul víťaza v kategórii Novic. V kategórii – muži nad
178 cm, získal 6. miesto a Michal
striebro.
V dňoch 12. - 13. júna 2015 sa konali Majstrovstvá sveta v Dubaji,
na ktorých zožal Michal Gašparík
úspech vo forme bronzovej medaily a tak sa vo svojej kategórii
stal v poradí tretím najlepším naturálnym kulturistom sveta.
Blahoželáme a prajeme ešte
veľa úspechov, zdravia, síl a podpory najbližších.
Ľ. Rosinská
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