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Menovanie nových riaditeľov
V školských zariadeniach, základných
a materských školách sa menilo vedenie.
Zmena na riaditeľských postoch sa udiala
všade, okrem Centra voľného času, kde
vo svojej funkcii aj naďalej zostáva Jozef
Zlatňanský a pôvodnou riaditeľkou, kým
úspešne prebehne proces výberového
konania do konca, zostáva v Materskej škole na
Kalinčiakovej ulici Eva Kutišová.
Dňa 30. júna 2014 sa pri tejto príležitosti
konalo na Mestskom úrade v Zlatých
Moravciach pracovné stretnutie riaditeľov škôl
a školských zariadení.
Po úvodnom privítaní všetkých zúčastnených
Mgr. Katarínou Nociarovou, nasledoval
príhovor primátora Ing. Petra Lednára, CSc.,
ktorý odchádzajúcim riaditeľom poďakoval
a novým odovzdal menovacie dekréty. Vo
svojom príhovore sa dotkol aj veľmi vážnej
a citlivej témy šikanovania na školách a apeloval
na nových riaditeľov, aby veľmi dôsledne dbali

na prevenciu a riešenie takýchto situácií.
Vymenovaní,
noví
nastupujúci
riaditelia:
Ivana Homolová – MŠ – Štúrova ul., od 1.
júla 2014 do 30. júna 2019
Viera Sýkorová – MŠ – Žitavské nábrežie,
od 1. júla 2014 do 30. júna 2019
Mgr. Viera Striešková – ZŠ – Mojmírova ul.,
od 1. augusta 2014 do 31. júla 2019
Mgr. Lenka Herdová – ZŠ – Pribinova ul.,
od 1. júla 2014 – 30. júna 2019
Mgr. Jozef Zlatňanský – Centrum voľného
času, od 1. júla 2014 do 30. júna 2019
Eva Kutišová – MŠ – Kalinčiakova ul.,
s účinnosťou od 1. júla 2014 do uzavretia
prebiehajúceho výberového konania
Odvolacie dektréty z riaditeľských
postov prevzali:
Lídia Bajaníková – odvolaná z funkcie
riaditeľa MŠ – Štúrova ul.
Anna Zelenková – odvolaná z funkcie

riaditeľa MŠ – Žitavské nábrežie
Mgr. Dagmar Chrenková – odvolaná
z funkcie riaditeľa ZŠ – Mojmírova ul.
PaedDr. Ivan Röhman – odvolaný z funkcie
riaditeľa ZŠ – Pribinova ul.
Mgr. Jozef Zlatňanský – odvolaný z funkcie
riaditeľa Centra voľného času
Za celé mesto Zlaté Moravce ďakujeme
všetkým odchádzajúcim pedagógom za
zodpovednú starostlivosť o školy, žiakov,
kolegov, ako aj na zvládnutie chodu týchto
mestských školských zariadení počas
ich “riaditeľovania”, často v neľahkých
podmienkach. Rovnako prejavujeme vďačnosť
za záujem o vedúce funkcie a úspech vo
výberovom konaní novým riaditeľom, všetkým
gratulujeme a prajeme veľa pracovných
i osobných úspechov.
Ľubomíra Rosinská

VÝSTAVBA „KRUHÁČU“ ZAČALA!
Dňa 10. júla 2014 sa čiastočne uzatvorila
svetelná križovatka pri Tekove, kvôli výstavbe
kruhovej križovatky.
Súhlasné stanovisko na čiastočnú uzávierku
križovatky z dôvodu realizácie stavby „Okružná
križovatka Hviezdoslavova – Duklianska –
Továrenská, Zlaté Moravce“ vydalo Krajské
riaditeľstvo policajného zboru Krajského
dopravného inšpektorátu v Nitre 8. júla 2014,
najskôr na dobu od 10. júla od 7.00 h do 31. júla
do 20.00 h, neskôr do konca augusta.
Obchádzkové trasy zatiaľ nebudú,
účastníci dopravnej premávky sledujte
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dopravné značenie! Križovatka bude
priechodná!
Počas tejto uzávierky – bez obchádzkovej
trasy, sa stavebné práce budú realizovať
pri zachovaní súčasnej organizácie cestnej
premávky v uvedenej križovatke, iba s
čiastočným obmedzením premávky, ktoré
bude vyznačené dočasným dopravným
značením.
Staviteľom je firma Ardis, a.s.
Ľubomíra Rosinská
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Projekt terénnej sociálnej práce
sa realizuje s podporou:
Implementačná agentúra pre Operačný
program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ
Už viac ako dva roky sa s pomocou Európskeho
sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
primátora Ing. Petra Lednára, CSc. a poslancov
mestského zastupiteľstva, vykonáva v meste
Zlaté Moravce program na podporu
a starostlivosť o sociálne znevýhodnené,
vylúčené
a
marginalizované
rodiny
a jednotlivcov pod názvom ,,Terénna sociálna
práca v Zlatých Moravciach“. Cieľom tohto
projektu je postupné zlepšovanie životnej
situácie sociálne slabších rodín a integrácia
marginalizovaných skupín obyvateľov do
majoritnej spoločnosti.
V našom meste je veľa ľudí odkázaných na
pomoc pri riešení rôznych životných situácií
a problémov, do ktorých sa dostali, či už
pre svoj vek, stratu zamestnania, chorobu,
sociálnu neprispôsobivosť alebo vplyvom
iných okolností, ktoré im do života vstúpili, len
nevedia alebo sa boja o pomoc požiadať, preto
sme sa rozhodli aj prostredníctvom tohto
článku prezentovať terénnu sociálnu prácu,
ktorá sa v Zlatých Moravciach vykonáva.
Podstatou terénnej sociálnej práce a jednou zo
základných činností je komunikácia s klientom
v jeho prirodzenom prostredí, priamo v teréne,

s cieľom zlepšiť celkovú situáciu klienta
a jeho rodiny. Preventívne pôsobiť na rizikové
faktory a ohrozené skupiny obyvateľov, a tým
predchádzať vzniku akútnych krízových
situácií. V neposlednom rade výkon sociálneho
poradenstva, ktorého základom je poskytnutie
potrebných informácií a hľadanie efektívnych
riešení. Praktická pomoc pri písaní rôznych
úradných a jednoduchých právnych formalít.
Aktívna spolupráca s viacerými inštitúciami,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej práce.
Terénna sociálna práca so sídlom na Slnečnej
ulici č.2 v Zlatých Moravciach už na toto leto
plánuje mnoho programov pre deti i rodičov.
„Voľný čas detí zo znevýhodnených
skupín“ - bude vypĺňať voľné chvíle mládeže
rôznymi aktivitami. Deti si tak budú môcť užiť
napríklad spoločenské hry, výtvarné práce
a aktivity na rozvoj osobnosti.
„Práca hrou – Deti a rodičia“ - tento
program sa bude zameriavať predovšetkým na
komunikáciu a spoločné aktivity detí a rodičov.
Naplánované sú aktivity, do ktorých budú
zapojení aj samotní rodičia.
V zdravom tele, zdravý duch. Týmto príslovím
sme sa riadili pri plánovaní akcie „Športový
deň detí“, kde si budú deti rozvíjať svoju

súťaživosť, disciplínu, vzťah k športu
a k pohybu.
Naplánované sú aj vzdelávacie a informatívne
prednášky v základných školách v spolupráci
s odborníkmi v aktuálnej téme. Taktiež sa
pracovníci projektu odhodlali kontaktovať
možných sponzorov na finančnú podporu
programu, vďaka ktorým sa budú môcť
uskutočňovať rôzne udalosti pre deti a mládež
a tak ich mobilizovať a začleniť do spoločnosti.
Za zmienku určite stojí aj verejná zbierka
šatstva, obuvi a vecí potrebných na zlepšenie
životnej úrovne a predovšetkým pre pomoc
takýmto občanom. Zbierka sa začala začiatkom
júna a je naplánovaná na dlhšiu dobu. Občania
tak budú môcť priniesť do komunitného
centra na Slnečnej ulici veci, ktoré by už
možno nevyužili, ale druhým by mohli určite
pomôcť. Takto darované veci sa budú triediť
a prideľovať ľudom, ktorí to reálne potrebujú.
Sme ochotní pomôcť každému, kto pomoc
potrebuje a hľadá riešenia svojich problémov
a zároveň uvítame akúkoľvek pomoc a účasť
občanov Zlatých Moraviec na projekte
a programoch naplánovaných na najbližšie
obdobie.
Bc. Zuzana Blaháková

Hygiena – dôležitá súčasť života
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej
banky, podporuje prostredníctvom spolupráce
s Komunitnou nadáciou Bratislava Malé granty
projekty, ktoré sú prínosom pre komunitný
život na zlepšenie ich životných podmienok.
Mesto Zlaté Moravce získalo prostredníctvom
tejto nadácie grant v hodnote 250 €. Táto
finančná čiastka bude použitá na rôzne aktivity
zamerané na zmysluplné trávenie voľného času
detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
s osobitným zreteľom na marginalizovanú
rómsku komunitu detí prostredníctvom
Terénnej sociálnej práce so sídlom na Slnečnej
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ulici č. 2 v Zlatých Moravciach.
Dňa 17. júla 2014 sa uskutočnila prednáška
o hygiene v prirodzenom prostredí rómskej
komunity v Zlatých Moravciach na tému
„Hygiena a jej dôležitosť“. Na tejto prednáške
sa deti i rodičia mohli dozvedieť o zásadách
čistých rúk, čistenia zubov, osobnej hygieny
a o dôležitosti hygieny prostredia, v ktorom žijú.
Prednášky sa zúčastnilo okolo 50 obyvateľov
rómskej komunity.
Táto prvá aktivita sa uskutočnila vďaka daru
z Fondu Citibank Europe plc. založeného
v Komunitnej nadácii Bratislava.
-red-

TEKOVSKÉ NOVINY

Najúspešnejší žiaci, študenti, pedagógovia
Svet má plno vôní, chutí,
ako kvety rozkvitnuté voňajú ti,
núkajú ti zvláštne tiché semienka.
Všetko je vo vašich rukách.
Iba tak sen a tušenia,
sa na skutočnosť premenia.



Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter
Lednár, CSc. slávnostne odovzdal 11. júna 2014
ocenenia najúspešnejším žiakom, študentom
a pedagógom za príkladnú prácu a úspechy v
školskom roku 2013/2014.
O príjemnú a veselú atmosféru počas
slávnostnej chvíle sa svojou hrou na keyboarde
postaral jeden z ocenených žiakov Základnej
umeleckej školy Alexander Gajdoš.
„Žiak je do značnej miery zrkadlom svojho
učiteľa. Pre každého je najväčším šťastím
dobrý učiteľ, ktorý ho vedie, pochopí, poradí
a spolu s ním súcití. Som hrdý, že nám v
Zlatých Moravciach vyrastajú výnimočné deti.
Ak sa skĺbi nadanie s pevnou vôľou a dobrou
starostlivosťou a podmienkami, výsledky sa
určite dostavia,“ prihovoril sa zúčastneným
primátor Peter Lednár. „Milí pedagógovia, zo
srdca Vám všetkým prajem, aby sa Vám darilo,
aby ste našli pochopenie u svojich kolegov,
úctu a vďaku u rodičov a žiakov. Všetkým, ktorí
ste tu, prajem veľa životnej energie, úspechov,
veľa radosti a predovšetkým všetkým pevné
zdravie,“ srdečným prianím ukončil primátor
svoj príhovor.
Po prevzatí ocenení sa zároveň spomienky
na dnešnú slávnosť navždy zvečnili podpismi
prítomných do Pamätnej knihy mesta.
Úvod, citáty, ako aj záverečné slová, patrili
Táni Kováčovej, ktorá nás slávnostným
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ceremoniálom po celý čas sprevádzala a ktorá
svojím láskavým a milým prístupom prispela
k pozdvihnutiu tejto jedinečnej chvíle: „Verím,
že sa nám spoločne podarilo vyvolať pocit
sviatku vo vašich srdciach.“
Zo Základnej školy na Mojmírovej ulici
získali ocenenia:
Bianka Beľová – za výborné výchovno –
vyučovacie výsledky, za recitačné súťaže, za
postup do krajského kola v recitačnej súťaži
Hviezdoslavov Kubín

Patrik Pacher – dosahuje výborné
výchovno – vyučovacie výsledky s priemerom
1,00; pravidelne sa zúčastňuje rôznych aktivít
a športových súťaží – slovenský jazyk a lit.,
geografia, matematika, anglický jazyk a fyzika;
najväčšie úspechy: 3. miesto v technickej
olympiáde a 1. miesto v basketbale
Mgr. Mária Kojnoková – učiteľka 1. a 2.
roč. ZŠ, žiakov pravidelne pripravuje na súťaže,
v ktorých dosahujú vynikajúce výsledky na
úrovni školského a okresného kola
Zo Základnej školy na Pribinovej ulici
získali ocenenia:
Ema Belicová – 4.A – za 1. miesto v školskom
a okresnom kole Hviezdoslavov Kubín, za
úspešné riešenie Pytagoriády a za 1. miesto vo
výtvarnej súťaži o cenu Zlaty Dônčovej
Miroslav Holý – 9.B – za 1., 2. a 3. miesto v
okresnom kole a za úspešné riešenie v krajskom
kole geografickej, chemickej, fyzikálnej a
matematickej olympiády
Mgr. Daniela Boldišová – za úspešnú
prípravu žiakov na recitačné a iné súťaže, za
prácu v metodickom združení, za mimoškolskú
aktívnu činnosť
Zo Základnej školy na Robotníckej ulici
získali ocenenia:
Adela Herdová – je žiačkou 4. ročníka,
každoročne reprezentuje školu v recitačných
a vo výtvarných súťažiach, v okresnom kole
sa viackrát umiestnila na 3. mieste v recitácii
slovenskej povesti Šaliansky Maťko, získala
ocenenie mesta vo výtvarnej súťaži k 900.
výročiu mesta
Andrej Gregora – je žiakom 9. ročníka, vo
voľnom čase sa aktívne venuje futbalu a tenisu,
úspešne reprezentoval školu v školských

súťažiach, získal 1. miesto v okrese vo futbale,
hádzanej a atletike, 3. miesto na Majstrovstvách
kraja v hokejbale, 2. miesto na Majstrovstvách
kraja vo futbale; v tomto školskom roku škola
aj jeho zásluhou získala 2. miesto v okrese v
basketbale i v bedmintone

Mgr. Augustín Šurín – vyučuje katolícke
náboženstvo a informatiku, zároveň je
správcom počítačovej siete školy, celé roky
svojej praxe pripravoval žiakov na biblickú
olympiádu a pod jeho vedením získavali
viaceré ocenenia; po prvom, druhom, treťom
mieste v dekanátnych kolách, ktoré sa stali
samozrejmosťou, v šk. roku 2010/2011 v
diecéznom kole získal so žiakmi 3. miesto
Zo Základnej školy Don Bosca získali
ocenenia:
Jakub Kršák – za 3. miesto v Pytagoriáde,
za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy v
matematických a výtvarných súťažiach, za
výborný prospech a aktivitu na hodinách i
mimo vyučovacieho procesu, za prejavenú
solidaritu voči chudobným (z vlastných
našetrených peňazí prispel na misie)
Mária Lazúrová – za 2. miesto v okresnom
kole Olympiády z nemeckého jazyka, za 2.
miesto v krajskom kole Slávik Slovenska 2014, za
2. miesto v regionálnej súťaži v speve anglickej
piesne Let s Sing, za reprezentáciu školy v
olympiádach zo slovenského a anglického
jazyka; za výborný prospech a za vzornú
reprezentáciu školy v recitačných, speváckych
a tanečných súťažiach počas celých 9 rokov
školskej dochádzky
Mgr. Iveta Brojová – za 19-ročnú
pedagogickú prácu v ZŠ Don Bosca, za
zodpovedný prístup v plnení pracovných
povinností, za prípravu žiakov na 1. stupni na
recitačné, matematické a výtvarné súťaže;
za mimoškolskú činnosť a spoluprácu pri
rozličných akciách školy (Noc v knižnici, Deň
detí, Mesiac regiónu a pod.)
Zo Základnej umeleckej školy získali
ocenenia:
Terézia Kozolková – za 1. miesto na
celoslovenskej súťaži v hre na klavíri – Nitrianska
lutna 2014
Alexander Gajdoš – za 1. miesto na
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celoslovenskej súťaži so zahraničnou účasťou v
hre na keyboarde v Považskej Bystrici

Ľubica Lastovicová – za iniciatívnu
prípravu žiakov na súťaže
Zo Spojenej školy získali ocenenia:
Perla Kotlárová a Eva Rafaelová – za
reprezentáciu školy a rôzne ocenenia vo
výtvarných súťažiach
PhDr. Zita Záhorská – za dlhoročnú a
úspešnú činnosť s deťmi so špeciálnymi
výchovno – vzdelávacími potrebami, za rozvoj
školy a za úspešné projektové manažovanie

Z Gymnázia Janka Kráľa získali
ocenenia:
Osemročné gymnázium:
Eva Podhorová – II. ročník /sekunda/ za 1. miesto v krajskom kole geografickej
olympiády, úspešná riešiteľka celoštátneho
kola geografickej olympiády
Samuel Valovič – II. ročník / sekunda/ – za 2.
miesto v krajskom kole olympiády v anglickom
jazyku

Katarína Halúzová – 3. ročník - za 2. miesto
v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku
Mgr. Zuzana Herdová – za úspešnú
prípravu družstva žiakov na biblickú olympiádu
Zo Strednej školy obchodu a služieb
získali ocenenia:
Michaela Šimonová a Michal Škula:
svojím aktívnym a iniciatívnym prístupom
významnou mierou prispeli k absolútnemu
víťazstvu cvičnej firmy Hotel Independence
na regionálnom veľtrhu cvičných firiem v Žiari
nad Hronom a na 16. ročníku Medzinárodného
veľtrhu cvičných firiem v Bratislave, kde v
hlavnej súťaži zo zúčastnených 68 cvičných
firiem získali najvyšší počet bodov; ďalej
budú reprezentovať Slovenskú republiku na
najväčšom veľtrhu cvičných firiem na svete
v nemeckom Eseene, ktorý sa uskutoční v
novembri 2014

Ing. Gabiela Ondrejmišková – každoročne
pripravuje žiakov na medzinárodné veľtrhy
cvičných firiem v Bratislave; v tomto školskom
roku sa cvičná firma pod jej vedením umiestnila
vo všetkých kategóriách na 1. mieste a
stala sa absolútnym víťazom; vo výchovnovzdelávacom procese aktívne pracuje ako
predsedníčka predmetovej komisie, zapája sa
do projektov z Európskeho sociálneho fondu,
zameriava sa na inováciu a modernizáciu vo
vyučovaní ekonomických predmetov
Zo Strednej odbornej školy technickej
získali ocenenia:
Roman Abrahamovič – za projekt Solárny

turisticko – informačný mobiliár
Martin Sršeň – za 3. miesto v celoslovenskom
kole súťaže ENERSOL SK
Ing. Eva Koprdová – zástupca pre
teoretické vyučovanie
Zo
Strednej
odbornej
školy
polytechnickej získali ocenenia:
Ľuboš Bančák a Juraj Bielik – študijný
odbor Technické lýceum za aktívnu účasť v
medzinárodných projektoch, za vynikajúce
študijné výsledky a úspechy v rôznych
súťažiach
Ing. Dana Rajtarová – za prípravu žiakov
na medzinárodné súťaže v odbore murár, kde
získali dva roky po sebe 2. miesto
Z Obchodnej akadémie získali ocenenia:
Bianka Maxinová – II. trieda - za 3. miesto
na celoslovenskej súťaži stredných škôl v písaní
na počítači, má veľmi dobré organizačné
schopnosti, v práci je presná a spoľahlivá, v
rámci záujmovej činnosti sa venuje písaniu
na klávesnici, kde trvalo dosahuje vynikajúce
výsledky
Denisa Piczszatowska – I. B – za 1. miesto
v prednese prózy v anglickom jazyku, má
vynikajúce organizačné schopnosti, ktoré
prezentovala v rámci projektu EUROSCOLA pri
návšteve Európskeho parlamentu v Štrasburgu,
kde bola hovorkyňou našej delegácie a z 22
zúčastnených krajín bola vyhodnotená ako
najlepšia
Ing. Eva Horná – zástupkyňa riaditeľa, za
dlhodobé výsledky, ktoré škola dosahuje
Primátor mesta Zlaté Moravce, Ing.
Peter Lednár, CSc. udelil ocenenia za
dlhoročnú úspešnú riadiacu činnosť
v rezorte školstva Mgr. Dagmar
Chrenkovej, PaedDr. Ivanovi Röhmanovi,
Eve Kutišovej, Lídii Bajaníkovej a Anne
Zelenkovej.
Redakcia Tekovských novín sa pripája s
prianím: „Nech sa všetky vaše zostávajúce sny
stanú čo najskôr skutočnosťou.“
Ľubomíra Rosinská

Štvorročné gymnázium:
Martin Benč – 1. ročník - za 1. miesto
v krajskom kole geografickej olympiády,
úspešný riešiteľ celoštátneho kola geografickej
olympiády, 1. miesto v diecéznom kole
biblickej olympiády, 5. miesto v celoštátnom
kole biblickej olympiády
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Za zaujímavosťami po trase obnoveného Náučného turistického chodníka
V utorok 1. júla sa uskutočnilo oficiálne
otvorenie
obnoveného
Náučného
turistického chodníka v Zlatých Moravciach
a jeho odovzdanie verejnosti, súčasťou
ktorého je Informačný mobiliár v podobe
zrekonštruovanej telefónnej búdky.
Na odovzdávaní všetkých prítomných
hostí (viceprimátora Ing. Jozefa Škvareninu,
poslancov MsZ, zástupcov škôl a Mestského
úradu) privítal poslanec MsZ Ľudovít Chládek,
ktorý dal úvodom do povedomia informáciu, že
chodník bol vytvorený pred desiatimi rokmi (r.
2004) a po tejto dobe došlo k jeho obnoveniu,
zatraktívneniu a predĺženiu. Špeciálnym
hosťom bola rodáčka pani Klára Chlamtacová
v doprovode svojho syna, čestného občana
Zlatých Moraviec Dr. Imricha Chlamtaca.
Vynovený a o tri stanovištia predĺžený
Náučný turistický chodník slúži širokej
verejnosti, turistom, hosťom, návštevníkom,
spoluobčanom a mládeži. K jeho obnoveniu
došlo vďaka projektu, ktorý ponúkla
Trenčianska nadácia, tá na realizáciu venovala
sumu 997 €.

Samotný nenáročný chodník končiaci na
Kalvárii sv. Anny má dĺžku 6 kilometrov a spolu
ho tvorí 13 zaujímavostí. Desiate zastavenie
(Turistické atrakcie Horného Požitavia)
patrí zrekonštruovanej telefónnej búdke Informačnému mobiliáru poskytujúcemu
plnohodnotné
informácie
o
Zlatých
Moravciach a okolí. K projektu sa aktívne
pripojili žiaci SOŠ technickej tým, že zabezpečili
fotovoltaickú časť a nepretržité osvetlenie
mobiliáru aj v prípade nepriaznivého počasia.
Na jednom z najfrekventovanejších miest
v meste sme predstavili malé, ale určite veľmi
užitočné dielko, ktoré zmenilo tvar aj poslanie
dlhé roky chátrajúcej telefónnej búdky,
skonštatoval poslanec Chládek.
Ešte v tomto roku sa plánuje ďalšia novinka
zameraná na cieľovú skupinu turistov
obľubujúcich
cyklistiku.
Pripravovaný
Cykloturistický náučný chodník bude
nadšencov zoznamovať so zaujímavými
malými sakrálnymi stavbami (kaplnky,
kostoly, cintoríny, zaujímavé historické kríže),
nachádzajúcimi sa v našom zlatomoraveckom
katastri.
Záverečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí

sa na realizácii projektu podieľali.
Osobný voľný čas trávi každý svojím
spôsobom, avšak potulky mestom počas dňa
alebo za sprievodu mesiaca patria k tomu.
Aj keď žijeme v meste, o ktorom si myslíme,
že vieme úplne všetko, verte, že nás má
stále čím prekvapovať a ohurovať. Niekedy
stačí vybehnúť mimo zastavaných plôch
a niekedy zasa postačí poriadne sa okolo seba
porozhliadnuť so zameraním na históriou
opradené miesta a budovy.
Náučný turistický chodník v Zlatých
Moravciach:
1. Z dejín Zlatých Moraviec, 2. Básnik
Janko Kráľ v Zlatých Moravciach, 3. Platan
javorolistý – chránený strom, 4. Súsošie
Golgoty a archeologická lokalita kostol sv.
Petra, 5. Kaštieľ Migazziovcov, 6. Mauzóleum
rodiny Migazziovcov, 7. Cintorín, 8. R. k. farský
kostol sv. Michala Archanjela, 9. Župný dom,
10. Turistické atrakcie horného Požitavia,
11. Prírodné pomery, 12. Židovský cintorín
neologický, 13. Kalvária sv. Anny
M. Petrovičová

Obrazy, ktoré prinášajú radosť
V Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach
bola 1. júla 2014 otvorená výstava obrazov
Kataríny Gálikovej a Kataríny Valentovej. Známa
neprofesionálna výtvarníčka z Machuliniec sa
po úspešnej výstave v OD Tekov Zlaté Moravce
predstavuje po druhý raz svojou realistickou
výtvarnou tvorbou Katy s ART.
Katarína Gáliková sa výtvarnej tvorbe venuje
od roku 2000. Svoje obrazy na plátne maľuje
olejom, do ktorého primiešava piesok, múku,
ale i korenie pre dlhšiu trvácnosť. Galériu
olejomalieb sypaných pieskom, maľované
štýlové bytové doplnky a dekorácie prezentuje
aj na internetovej stránke. Výtvarné zanietenie
si priniesla z Novej Bane, kde sa každý rok
slúžia roľnícke omše a tu možno vidieť obrazy
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vytvorené z darov zeme. Obrazy s rôznou
tematikou maľuje pre relax, potešenie a z lásky
k prírode, v ktorej nachádza inšpiráciu.
V súčasnosti má veľkú radosť, že svoje obrazy
prezentuje so svojou dcérou Katkou, ktorá
sa aktívne venuje výtvarnej tvorbe od roku
2005. Žije a tvorí v Machulinciach. Kreslenie
ju zaujímalo od detstva a preto sa rozhodla
svoj výtvarný talent rozvíjať aj v Základnej
umeleckej škole v Zlatých Moravciach. Vo
svojej tvorbe využíva rôzne techniky. Vyskúšala
akryl, ale najradšej tvorí olejom a maliarskou
špachtľou.
Výstava obrazov Kataríny Gálikovej a Kataríny
Valentovej potrvá do 31. júla 2014.
Anton Kaiser
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„Milé deti, vážení priatelia, opäť sme
sa zišli v prílepskom parku, tak ako vlani
a predvlani, v tieni starých gaštanov,
čo zasadil gróf Szentiványi. Za to, že
ste sa celý rok učili a snažili, konečne
sú tu prázdniny, a my sme sa ich dožili,“
skonštatovala Irenka Vencelová. Športový deň
pod názvom „Hurá prázdniny“, ktorý sa konal
v sobotu 28. júna v Prílepoch už po tretíkrát,
usporiadal súbor Kolovrátok a Obecný výbor.

Tou správnou, ako inak, než sladkou bodkou,
bola fantastická torta v tvare futbalovej lopty,
ktorá zaručene zmizla rýchlejšie, ako bol čas jej
pečenia.
Ceny pripravili, ako povedala sama pani
Vencelová, ochotní sponzori, ktorým srdečne
poďakovala a to menovite: primátorovi Zlatých
Moraviec Petrovi Lednárovi, poslancovi Ivanovi
Hritzovi, Jurajovi a Zuzane Kabátovým, Anne
Rumankovej, poverenej riaditeľke MSKŠ

Deti z Prílep privítali prázdniny športom

Privítania detí, rodičov a všetkých prítomných,
ako aj otvorenia dňa plného zábavy a športu
sa spolu s manželmi Vencelovými zhostil
poslanec Ivan Hritz. Od mikrofónu sa následne
s prianím krásnych, na zážitky bohatých
a v plnom zdraví prežitých prázdnin, k deťom
prihovoril primátor Peter Lednár, ktorý zároveň
poďakoval za pozvanie.
„Vy budete súťažiť a skákať, my vám to
budeme merať a rátať,“ boli slová, ktorými pani
Irenka Vencelová upriamila na seba šibalské
oči detí dychtivo pripravených na súťaženie
a športové zápolenie. Po prvotných pokynoch,
zápisoch súťažiacich a prípravách, sa spustilo
súperenie v kategóriách: hádzanie na terč,
hádzanie loptou do vreca, skákanie vo vreci,
jazda na bicykli okolo parku. Špeciálnych
súťažných úloh sa hrdinsky zhostili aj deti z MŠ
v Prílepoch. Súčasťou programu bol napínavý
futbalový turnaj o prílepský Putovný pohár –
Hurá prázdniny. Zúbky si naň brúsili hneď tri
družstvá (Prílepskí hokejisti, Prílepskí futbalisti
a Prílepské baby - hviezdy), ktoré jeho získanie
museli potvrdiť čistým víťazstvom pod
drobnohľadom rozhodcu Mária Ferenca.
Z každej kategórie boli vyhlásení a cenami
odmenení víťazi, pričom nikto zo zúčastnených
nebol ukrátený a dostal sladkú odmenu,
ktorá potlačila prvotný a rýchlo miznúci
pocit smútku z neúspechu. Z napínavých
futbalových zápasov vzišli víťazi a Putovný
pohár poputoval do rúk Prílepských hokejistov,
druhú priečku obhájili futbalisti a krásne
žiariace baby – hviezdy získali pekné tretie
miesto. Povzbudzujúci rodičia svoje deti
podporili nielen svojou prítomnosťou, ale aj
objatím, či slovným a fyzickým pohladením,
čo ich radosť z veselého dňa len umocnilo.
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Simone Holubovej a súboru Kolovrátok.
Výsledky:
Hádzanie do terča od 6 do 10 rokov,
chlapci + dievčatá (bez určenia
umiestnenia): Vivien Kabátová, Anetka
Herdová, Filip Šóš
Hádzanie do terča od 10 do 15 rokov,
chlapci + dievčatá: 1. Sebastián Fašánok, 2.
Adam Herda, 3. Samuel Ferenc
Hádzanie loptou do vreca od 6 do 10
rokov, chlapci + dievčatá: 1. Vivien Kabátová,
2. Natálka Ferencová, 3. Anetka Herdová
Hádzanie loptou do vreca od 10 do 15
rokov, chlapci + dievčatá: 1. Samuel Ferenc,
2. Sebastián Fašánok, 3. Paulínka Kabátová
Skákanie vo vreci od 6 do 10 rokov,
chlapci + dievčatá: 1. Jurko Kabát
2. Miška Školníková, 3. Elizabeth Školníková
Skákanie vo vreci od 10 do 15 rokov,
chlapci: 1. Peter Kocian, 2. Sebastián Fašánok,
3. Adrián Gajdoš
Skákanie vo vreci od 10 do 15 rokov,
dievčatá: 1. Nikolka Čaládiková
2. Dominika Vančíková, 3. Paulínka Kabátová
Jazda na bicykli do 10 rokov, chlapci +
dievčatá: 1. Samko Pivarči, 2. Jurko Kabát, 3.
Miška Školníková
Jazda na bicykli od 10 do 15 rokov,
chlapci: 1. Adrián Repa, 2. Marek Piška, 3.
Marek Holub
Jazda na bicykli, škôlkari: 1. Dávidko
Holub, 2. Henrietka Halúzová, 3. Adamko
Valkovič
M. Petrovičová
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Informácia o prenájme voľných
nebytových priestorov

„Tancovačka“ so Zlatňankou
Na koncoročnom vystúpení detského
folklórneho súboru Zlatňanka pod názvom
„Tancovačka“ boli privítaní prítomní rodičia,
starí rodičia, kamaráti, známi a ďalší hostia.
Tancovačka sa konala v utorok 24. júna v
divadelnej sále MSKŠ v popoludňajších
hodinách. Členovia súboru si vo svojom
predstavení pripravili tance a piesne z
regiónov – Tekov, Šariš, Liptov a Zemplín. Vyše
hodinové vystúpenie bolo nabité folklórom,
ktorým sa nechali strhnúť aj prítomní.
Pre vystupujúce deti bol však najkrajšou

odmenou za snahu, podané výkony a
pútavé prevedenie potlesk, ktorý zožali hneď
pri úvodnom čísle Parchovianske dzifčata
(Zemplín), vystúpenie, ktorým sa program
odštartoval, podporil dobrú náladu, úsmevy a
hrdosť rodičov na šikovnosť a nadanie svojich
detí. Zo Zemplína sme sa sprostredkovane
cez pódium prespievali a pretancovali k
Šarišu a iným regiónom. Záverečná „klaňačka“
odhalila rýdzosť nadšenia a radosti folkloristov
z dobre a bezchybne zvládnutej prezentácie
toho, čo sa pod taktovkou manželov
Stanislava a Moniky Hruškových naučili.
Kytica a darček od členov súboru skončili v
rukách Moniky Hruškovej ako znak úprimnej
vďaky za odvedenú prácu a rozlúčky pred
letnými prázdninami. Detský folklórny súbor
Zlatňanka podporuje uchovávanie ľudových
zvykov a tradícií, ktoré sú pre Zlaté Moravce a
okolie veľkým dedičstvom a bohatstvom.
M. Petrovičová

Poďakovania
Vyslovujem úprimnú vďaku za odborný
a ľudský prístup pracovníkom interného
a chirurgického oddelenia Mestskej
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca
v Zlatých Moravciach, ktorí uľahčili posledné
dni života mojej manželky a umožnili mne
a mojej rodine stráviť tieto dni v jej blízkosti.
Ing. Jozef Ondriaš
Mestské stredisko kultúry a športu ďakuje
Branislavovi Vargovi, Karolovi Hlavatému,
Jozefovi Kováčovi a ostatným pracovníkom
za pomoc pri príprave kúpaliska na letnú
sezónu.

Predaj, kúpa
n Predám 3 – izbový dom s príslušenstvom
a záhradou v Pustom Chotári. Cena dohodou.
Kontakt: 0903 063 621
7/016/2014/PČ, 3/004/2014 – 48/DZ

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
v nehnuteľnosti – budova na Viničnej ul. č.
1, Zlaté Moravce so súpisným číslom 3283,
o celkovej výmere 231,00 m², účel využitia
prenájmu priestorov: obchod, sklad, výrobné
priestory a pozemok /prislúchajúca časť dvora/
n nebytové priestory nachádzajúce sa
v nehnuteľnosti – budova na Viničnej ul. č.
1, Zlaté Moravce so súpisným číslom 3282,
o celkovej výmere 97,10 m², účel využitia
prenájmu priestorov: obchod, sklad, výrobné
priestory a pozemok /prislúchajúca časť dvora/
Lehota na predkladanie návrhov nájomných
zmlúv končí dňa 15.08.2014 o 13. hodine.
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.
primátor mesta

Dňa 14. augusta sa koná zasadnutie
Mestského zastupiteľstva z dôvodu, že v
zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, kde v § 11 ods. 4
písm. i) je určená nová kompetencia obecného
zastupiteľstva (ktorá sa teraz prvýkrát bude
aplikovať v praxi) a to určiť 90 dní pred voľbami
na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie

starostu (t.j. určiť veľkosť úväzku starostu). Keďže
sa komunálne voľby budú konať 15.11.2014, je
potrebné, aby do 17. 08. 2014 zasadlo mestské
zastupiteľstvo a určilo rozsah úväzku starostu.
Na tomto zastupiteľstve sa budú zároveň
určovať aj volebné obvody a počet poslancov
vo volebných obvodov

sme navštívili aj ďalšie historické miesta mesta
Trnavy. Po tejto akcii sme obdivovali zámok
Červený Kláštor, ktorý nám tu zanechala
v krásnom stave rodina Pálffyovcov.
Plnohodnotný a podrobný výklad nám
podala fundovaná sprievodkyňa zámku.

Kolektív zlatomoraveckých dôchodcov
viedli H. Holečková a K. Martinec. Za celú
akciu úprimne ďakujú organizátorom naši
dôchodcovia a veria, že sa stretnú pri ďalších
mimoriadne dobrých akciách.
H. Holečková a K. Martinec

Zájazdy dôchodcov
Zájazdy dôchodcov sa organizujú v
spolupráci s Mestským úradom nášho mesta.
Táto aktivita má už dlhú tradíciu a nachádza
porozumenie a aj finančnú podporu u pána
primátora mesta Ing. Petra Lednára, CSc., u
pani I. Hritzovej a celého kolektívu poslancov
a funkcionárov organizácií spoločenských
združení.
Najnovšie akcie sa uskutočnili v dňoch 24. a
26. júna 2014. Na pláne bola návšteva Trnavy,
tzv. Malého Ríma a Červený Kláštor.
V Trnave sme navštívili z výberu 12 kostolov
napr. Katedrálu sv. Jána Krstiteľa, Baziliku sv.
Mikuláša a Trojičný kostol. Okrem uvedených
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Spoločenská kronika

Narodili sa
18. 06. Timotej Siklienka, (N) Nitra
20. 06. Martin Halúz, (N) Nitra
22. 06. David Banda, (N) Nitra
22. 06. Lenka Korentsyová, (N) Levice
23. 06. Tifany Lakatosová, (N) Nové Zámky
23. 06. Janka Sládeková, (N) Nitra
25. 06. Martin Kalúz, (N) Topoľčany
25. 06. Jozef Vejmelka, (N) Nitra
26. 06. Petra Ashley Radobická, (N) Levice
27. 06. Leonia Lapdavská, (N) Levice
02. 07. Romana Šulcová, (N) Levice
04. 07. Sebastián Šutka, (N) Banská Štiavnica
05. 07. Marko Malý, (N) Levice
07. 07. Sebastián Blaho, (N) Nitra
08. 07. Matiáš Bartolomej Hruška, (N)
Partizánske
11. 07. Ben Lucas Murray, (N) Levice
13. 07. Anton Jozef Ďurnek, (N) Čadca
13. 07. Timotej Luža, (N) Nitra
17. 07. Dávid Lakatoš, (N) Nitra
21. 07. Ela Mária Víglaská, (N) Nitra
Povedali si áno
07. 06. Karol Pavelka, Partizánske a Martina
Galabová, Zlaté Moravce
05. 07. Martin Chren, Zlaté Moravce a Mgr.
Zuzana Bartová, Sľažany
18. 07. Libor Prachař, Vieska nad Žitavou a
Mária Turčeková, Vieska nad Žitavou
Jubilanti
01. 07. František Prelovský, Zlaté Moravce, 85 r.
05. 07. Barbora Strákošová, Zlaté Moravce, 80 r.
07. 07. Milan Pánik, Zlaté Moravce, 80 r.
08. 07. Ľudovít Truchlík, Zlaté Moravce, 80 r.
16 .07. Helena Hrončeková, Zlaté Moravce, 85 r.
23. 07. Mária Komžíková, Zlaté Moravce, 90 r.
23. 07. Oto Rakovský, Zlaté Moravce, 80 r.
23. 07. Mária Žúborová, Chyzerovce, 85 r.
27. 07. Anna Valentová, Zlaté Moravce, 80 r.

Pohotovosť lekární
01.- 31. 08. Lekáreň Dr. Max, OC Tesco,
Hviezdoslavova 3, Zlaté Moravce,
denne od 8.00 do 20.00
kontakt: 0901 961 090
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Opustili nás
19. 06. Jozef Šurda, 1946, Obyce
22. 06. Tomáš Franko, 1937, Martin nad Žitavou
22. 06. Doc. Ing. RNDr. Ján Jakeš CSc., 1936,
Nemčiňany
27. 06. Rudolf Kocian, 1944, Zlaté Moravce
28. 06. Juraj Schnierer, 1952, Žikava
29. 06. Karol Šimala, 1952, Zlaté Moravce
30. 06. Terézia Horniačiková, 1924, Hosťovce
30. 06. Anna Paulisová, 1927, Neverice
30. 06. Michal Pavlov, 1940, Mankovce
30. 06. Jozef Zaťko, 1936, Zlatno
02. 07. Mária Drienovská, 1930, Jedľové
Kostoľany
02. 07. Štefan Filipčík, 1921, Zlaté Moravce
02. 07. Štefan Laurinec, 1961, Malé Vozokany
06. 07. Katarína Farkašová, 1945, Hosťovce
07. 07. Eva Minárová, 1943, Zlaté Moravce
08. 07. Štefan Kabát, 1914, Zlaté Moravce
10. 07. Helena Ondrišová, 1930, Zlaté Moravce
11. 07. Júlia Krupová, 1937, Zlaté Moravce
11. 07. Helena Prikrylová, 1925, Zlaté Moravce
11. 07. Stanislav Taliga, 1951, Hosťovce
12. 07. Jozef Švec, 1946, Zlaté Moravce
21. 07. Alžbeta Rakovská, 1937, Zlaté Moravce

SPOMIENKA
„Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a žiaľ.“
Dňa 18. júla 2014 uplynulo 10 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel a otec

Libor Malý
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabúdajú
a venujú mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

7/017/2014/PČ, 7/013/2014 – 18185/DZ

Smútočné
oznámenie
„Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.“

Poďakovanie
S hlbokým zármutkom oznamujeme
všetkým priateľom a známym, že nás dňa
11. júla 2014 vo veku nedožitých 89 rokov
navždy opustila naša drahá mamička,
stará mama, švagriná, svokra a teta

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás
6. júla 2014 opustil vo veku
79 rokov náš ocko, starký, prastarký

Helena Prikrylová, rod. Prochovníková

Viliam Bratko
zo Zlatých Moraviec
S láskou spomíname...
7/019/2014/PČ, 7/015/2014 – 18525/DZ

Týmto zároveň vyslovujeme úprimné
poďakovanie všetkým prítomným za
prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Ďakujeme Záhradníckym službám
mesta, riaditeľovi Mariánovi Tomajkovi
a celému pracovnému tímu za
dôstojné zabezpečenie rozlúčky.
Dcéra Helena s rodinou a syn Milan.
7/018/2014/PČ, 7/014/2014 – 18371/DZ
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Za najlepšieho strelca (5 gólov) bol vyhlásený
Daniel Nagy z víťazného mužstva. Ocenenie za
najlepšieho brankára si prevzal z tímu Mestskej
polície Marek Horvát.
Vďaka dodržiavaniu tradície sa v tento deň na
zelenom trávniku stretli v piatich mužstvách
rovnocenní súperi a zároveň priatelia, ktorí sa
pri práci, a aj v prípade núdze, zomknú v jedno.
M. Petrovičová

Víťazi turnaja - OO PZ Zlaté Moravce

Z priateľov a známych sa stali dočasní rivali
V piatok 20. júna to na mestských športoviskách
naozaj žilo. O pozitívny rozruch sa postaral
v poradí už 18. ročník futbalového turnaja
bezpečnostných a záchranných zložiek okresu
Zlaté Moravce. Pod organizáciu, zaobstaranie
ocenení a chutného občerstvenia, sa tento
rok podpísal tím doktorov. Zelený trávnik bol
dejiskom diania jednotlivých zápasov, v ktorých
sa odzrkadlilo zdravé a regulárne súperenie.
K víťazstvám a úspechom mužstiev prispelo
hlasné skandovanie a povzbudzovanie
prítomných priateľov a kolegov.
Výsledky:
1. miesto – OO PZ Zlaté Moravce
2. miesto – Mestská polícia
3. miesto – Hasičský a záchranný zbor
4. miesto – Doktori
5. miesto – SBS Jozef Rozbora - Partner Security

Atletické preteky
Dňa 7. júla 2014 sa v Zlatých Moravciach
uskutočnili atletické preteky pod záštitou OZ
Atletika pre deti. Zúčastnilo sa ich 16 detí,
ktoré sa počas školského roka 2013/2014
pravidelne zúčastňovali tréningov OZ Atletika
pre deti. Pretekalo sa v 5 disciplínach a to: beh
60 m cez prekážky, skok do diaľky z miesta,
hod loptičkou, skok do diaľky, beh na 300 m.

Tohtoroční organizátori - DOKTORI

Tieto preteky boli špecifické v tom, že každé
dieťa bolo víťazom. Deti pretekali o svoj
najlepší výkon v jednotlivých disciplínach,
ktorý mali zaznamenaný i na diplome. Každé
dieťa získalo zlatú medailu, pretože cieľom
tréningov OZ Atletiky pre deti je motivovať
deti k športu, aby ho vykonávali s radosťou
a vytvorili si tak k nemu lásku na celý život.
Týmto by som v mene OZ Atletika pre
deti chcela poďakovať trénerom Kristiánovi

Tvrdoňovi a Monike Hrankovej za ich
trpezlivosť a vytrvalosť počas tréningov a na
pretekoch, ďalej ďakujem rodičom za skvelú
atmosféru, ktorú počas pretekov vytvorili.
Ešte sa chcem poďakovať všetkým našim
sponzorom, firme Danfoss, a.s., firme
Globeware, s.r.o. za krásnu internetovú
stránku, firme coolshop.sk za krásne tričká,
tiež Jančimu Kozolkovi za nákup tréningových
pomôcok, rodine Minárovej, ktorí darovali
hračky pre deti na preteky a taktiež rodine
Pastierovej a mojej rodine Kozolkovej.
Posledné špeciálne poďakovanie chcem
venovať môjmu tímu, ktorý spoločne so
mnou založili OZ Atletika pre deti, a to Ivanovi
Kozolkovi, Marekovi Kunštárovi a Mariánovi
Holečkovi za ich nezištné rady. Ďakujem!!!
Kozolková Darina
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Víťazné tenisové zápasy
Muži Tenisového klubu Zlaté Moravce
v posledných dvoch zápasoch zvíťazili.
V priamom súboji, ktorý o štvrté miesto
odohrali v Skalici, vyhrali 4:3.
TK Zlaté Moravce – MŠO Štúrovo 4:3
Body za TK ZM:
dvojhry: Tomáš Valkovič, Roman Jonis, Juraj
Gajdoš
štvorhry: Tomáš Valkovič – Roman Jonis
AŠK Skalica – TK Zlaté Moravce 3:4
Body za TK ZM:
dvojhry: Ivan Frajka, Tomáš Valkovič, Roman
Jonis
štvorhry: Tomáš Valkovič – Roman Jonis
J. Novota

zľava – Juraj Gajdoš, Roman Jonis, Tomáš Valkovič, Adrián Kováč, Ivan Frajka, Ján Novota ml.

Na zelenom trávniku po jedenástich rokoch
Dňa 21. júna 2014 sa uskutočnilo stretnutie
futbalistov staršieho dorastu, ktorí v rokoch
2002 – 2003 vybojovali postup z 3. do 2. ligy –
skupina západ.
Stretnutie po jedenástich rokoch sa konalo
na mestskom futbalovom štadióne od 10. h,
kde sa odohral pri tejto príležitosti aj futbalový
zápas.
Otcom skvelej myšlienky zaspomínať si na
staré dobré časy, je Viliam Pecho, v tom čase
vedúci mužstva futbalových dorastencov.
Neváhal, oslovil niektorých hráčov a spoločne
sa podpísali pod futbalové podujatie, ktorým
sme si pripomenuli obdobie spojenia

„Calexáckeho“ a „Vioňáckeho“ klubu. V tomto
duchu sa niesol aj samotný zápas, ktorý
hráči v prvom polčase symbolicky odohrali
v dresoch Calexu a v druhom v dresoch
Vionu. Za súpera si bývalý dorastenecký tím
Zlatých Moraviec vybral súčasne aktívnych
prvoligových dorastencov z Levíc, s ktorými
odohral naozaj vyrovnaný zápas. V riadnom
hracom čase skončil remízou 2:2, s nadšením,
zábavným a odľahčeným prístupom bol
predĺžený penaltami.
Najväčšie poďakovanie za iniciatívu,
vynikajúci priebeh a zorganizovanie celej
akcie patrí Viliamovi Pechovi, ktorý zároveň

ďakuje za ústretovosť, spolupatričnosť,
pomoc s organizáciou, či finančnú podporu
Augustínovi Dobišovi, Jurajovi Rosinskému,
Milanovi Pupákovi, Ladislavovi Vančíkovi,
Jozefovi Škvareninovi, Martinovi Novákovi
a Mestu Zlaté Moravce za poskytnutie
priestorov našim i hosťujúcim futbalistom
a všetkým zúčastneným za prejavený záujem.
Spokojnosť prítomných podnietila ďalší
nápad, aby sa takéto stretnutie konalo
tradične každý rok, preto: „Dovidenia o rok, pri
futbalovom zápase po dvanástich rokoch.“
Ľubomíra Rosinská

Horný rad zľava: Augustín Dobiš, Ivan Horvát, Vladimír Drienovský, Ján Hőzl, Martin Chren, Marek Pecho, Michal Krpala, Viliam Pecho, Tomáš Obrcian.
Dolný rad zľava: Martin Novák, Juraj Rosinský, Ivan Greguš, Dušan Žikavský, Martin Skladan, Juraj Baláž

Strana 11

TEKOVSKÉ NOVINY

Pozvánky
l Obec Topoľčianky si Vás dovoľuje
touto cestou pozvať na Kultúrne leto
2014, ktoré sa bude konať pravidelne každú
nedeľu počas mesiacov júl a august o 17 h
na nádvorí Zámku Topoľčianky s výnimkou
jedného vystúpenia – 10. augusta. Toto
vystúpenie sa uskutoční v centre obce
v rovnakom čase o 17 h.
l V dňoch 1. augusta až 2. septembra
sa v priestoroch Mestského múzea v Zlatých
Moravciach uskutoční výstava obrazov
Vojtecha Mráza. Všetci ste srdečne vítaní.
l Exclusiv party team Vás pozýva dňa 1.
augusta na live koncert rapera Strapa
(DJ Spinhandz, DJ Adam, DJ Stewen
Bee) pod holým nebom, ktorý sa uskutoční
v Oregon pube – Jägermeister drink za 0,99
€, Jägermeister hostesky, GOGO tanečnice,
cryonátor. Vstup: 4 €.
l Pozývame Vás na súťaž vo varení
gulášu, ktorá sa uskutoční v Mlyne na
Choči dňa 2. augusta. Začiatok: 12.00 h,
vyhodnotenie: 17.30 h. Prvá cena: 3-dňový
pobyt v Tatrách. Súťažiaci si so sebou
prinesú všetky potrebné suroviny, okrem
zemiakov. Počas celého dňa bude otvorený
bufet a večer sa všetci môžu tešiť na hudobnú
zábavu spojenú s karaoke. Prihlášky a viac info
na t. č.: 0911 204 495. Súťažiacich bude čakať
pečená morka.

l Občianske združenie “CHYZEROVCE”
Vás pozýva na prehliadku súborov Horného
Požitavia - 5. ročník Lupiniarskej parády,
ktorá sa bude konať dňa 9. augusta
o 16.00 h v areáli športu a kultúry (za kultúrnym
domom) v Chyzerovciach. Účinkujúce súbory:
Bojničan, Vrštek, Briezka, Volkovčanka, Pelúsok,
Kolovrátok, Rocháň, Zlatňanka. Domáce
súbory: Chyzerovčanka, Lupienok, Street
Lup, heligonkársko – spevácke duo Romana
a Lukáš.
l Obec Hostie Vás pozýva na 6. ročník
Súťaže vo varení gulášu - 9. augusta
a HOSTROCK - 16. augusta. Akcie sa
uskutočnia v miestnom amfiteátri.
l Dňa 16. augusta v čase od 15.30 sa
bude v Prílepoch oslavovať. Prílepy si
pripomenú 660. výročie prvej písomnej
zmienky a zároveň sa uskutoční 3. ročník
folklórnych slávností VITAJTE SUSEDIA.
V programe vystúpi: Folklórna skupina
Širočina (Čierne Kľačany), Spevácka skupina
Pelúsok (Martin nad Žitavou), Folklórny
súbor Kamenec (Machulince), Volkovčianka
a Spevácky súbor Kolovrátok.
l Cyklistický klub CK Nitra v spolupráci
s mestom Nitra a obcou Neverice organizuje
3. ročník NITRIANSKEHO MARATÓNU pre
registrovaných a neregistrovaných cyklistov.
Maratón sa uskutoční 16. augusta v obci
Neverice, začiatok: 10.00 h, štartovné od
15 €. Viac informácií na: http://cknitra.sk/opretekoch/. Súčasne s cyklomaratónom sa

budú konať aj cyklistické preteky detí, ktoré
začnú od 9.30 h.
l Produkcia Exclusiv party Vás pozýva na
5. ročník najväčšej párty pod holým
nebom, ktorej headlinerom bude raper
SEPAR a jeho PIRAT TOUR. Akcia sa uskutoční
16. augusta na futbalovom štadióne
v Sľažanoch.
l Obecný úrad v Martine nad Žitavou
a folklórna skupina Pelúsok Vás srdečne
pozývajú na 3. ročník Folklórnych
slávností pri Pelúsku dňa 30. augusta
o 15.00 h na miestnom futbalovom
ihrisku. V programe účinkujú: Kolovrátok
z Prílep, Skerešovanka z Obýc, Rozmajrín
z Podlužian – spevácka skupina, Rozmajrínček
z Podlužian, Trio Trnky z Chyzeroviec,
Rozmajrín z Podlužian – tanečná skupina,
Heligonársko – spevácke duo Romanka
a Lukáš z Chyzeroviec a Pelúsok z Martina
nad Žitavou. Na spríjemnenie posedenia a do
tanca zahrá dychová hudba Machulinčanka.
l Mestské stredisko kultúry a športu
Zlaté Moravce Vás pozýva na hriešnu
komédiu Kto zhasol svetlo?, ktorá sa
uskutoční dňa 17. septembra o 19.00 h
v divadelnej sále MSKŠ Zlaté Moravce.
Vstupné: 13 €, predpredaj: kancelária
MSKŠ, rezervácie vstupeniek: 037/ 642 642
2, mskszm@szm.sk. Hrajú: Braňo Deák,
Zuzana Tlučková, Mária Kráľovičová alt. Zdena
Studenková, Ján Koleník, Kristína Svarínska alt.
Viki Ráková. Réžia: Peter Mikulík.

Folklórne popoludnie v Parku J. Kráľa
Dňa 13. júla 2014 usporiadalo Mestské
stredisko kultúry a športu folklórne
popoludnie, počas ktorého sme si mali
možnosť spoločne zaspievať s folklórnymi
speváckymi skupinami Chyzerovčankou,
Babičkou a Kolovrátkom.

Toto slnečné nedeľné popoludnie bolo
podľa slov riaditeľky Simony Holubovej
náhradou za obvyklý Čaj o piatej a jeho
obmenu v letnom mesiaci bez pochýb privítal
každý zo zúčastnených.

„Ďakujem pekne milí priatelia, že ste sem
dnes prišli a že ste si z toho drahocenného
času kúsok, kvôli našej slovenskej kultúre,
ukrojili,“ poďakoval sa všetkým prítomným
primátor Peter Lednár.
Ľ. Rosinská
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