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Športom pomáhaj
sebe, aj ostatným
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Klientské centrum už aj
v Zlatých Moravciach
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Redakcia Tekovských novín
a www.zlatemoravce.info ďakuje za
Vašu priazeň a praje všetkým anjelské
Vianoce a krásny nový rok 2015.
Nech sa Vaše srdcia a životy naplnia
láskou a spokojnosťou. Nech sa všetky
Vaše sny stanú skutočnosťou.

Pivný festival
s Peťom Cmoríkom

Pod záštitou primátora Petra Lednára sa
24. októbra na Námestí A. Hlinku konal pivný
festival v Zlatých Moravciach pod názvom
OKTOBER FEST so STEIGEROM. Kultúrnym
programom nás sprevádzal Lukáš Wimix
Belica, ktorý správne odpovede na rôzne
súťažné otázky odmeňoval hodnotnými
produktami Pivovaru Steiger. Popri rockovej
hudbe skvelých kapiel Cmorik Band, Inside a
Keby niečo, za prítomnosti zlatomoraveckých
motorkárov z Motoklubu ZUBOR, tieklo v tento
deň námestím pivo potokom. Prítomným
divákom sa rozdalo 1300 fliaš piva, ku ktorým
nechýbal vynikajúci guláš zdarma.

Štvrtá
domáca zabíjačka

Dňa 12. novembra sa zlatomoraveckým
námestím
ozývala
ľudová
hudba
harmonikársko-speváckeho
dua
Lukáša
a Romanky, speváckej skupiny Babička
a folklórnych skupín Kolovrátok, Kamenec
a Street Lup, ktorá dotvárala príjemnú
atmosféru 4. ročníka tradičnej primátorskej
zabíjačky. Varené vínko, pravá domáca pálenka
a všetky domáce zabíjačkové špeciality ako
kapustnica, jaternice, kaša, klobásky, tlačenka,
oškvarky a pečené mäso, boli podávané

Vážení občania!

Dovoľte mi, aby som sa Vám ešte
poslednýkrát prihovoril z pozície primátora
mesta Zlaté Moravce. Skôr, než odídem, rád
by som upozornil na veľmi dôležitý fakt.
Mnohí kandidáti si postavili svoju kampaň na
klamstvách, skreslených faktoch a na „spaľovni“
plastov. V tomto smere chcem všetkých znovu
ubezpečiť, že iba moje rokovania, námietky,
kroky, vyjadrenia a postoje viedli k zastaveniu
projektu „Zhodnocovanie plastov“ a bol by
som statočne a čestne dohliadal ďalšie štyri
roky na to, aby sa ľudia, ktorí tu žijú, cítili
bezpečne naďalej. Ešte stále je potrebné
dať pozor na pokus o žiadosť k vydaniu
stavebného povolenia a na realizáciu zmeny
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Územného plánu mesta, ktorý som, ako
štatutárny zástupca Mesta Zlaté Moravce, v
poslednej chvíli pozastavil a zhotoviteľovi
vypovedal zmluvu kvôli nezmyselnému
konaniu v jeho spracovaní, v nesúlade so
zámerom Mesta, ako aj mňa a Vás, občanov.
V poslednom čase som dostával množstvo
otázok, či niečo spätne ľutujem a keby som mal
možnosť niečo zmeniť a inak sa rozhodnúť, čo
by to bolo.
Nie, neľutujem nič. Som presvedčený, že
som pre naše mesto urobil maximum a že
som sa v danej chvíli rozhodol vždy správne.
Samozrejme, že som nebol sám, ale bol som
obklopený skvelými ľuďmi, s ktorými sme
plnili moje ciele a plány za ťažkých okolností a
s ktorými sme hľadali najlepšie riešenia, pokiaľ
sa nejaké problémy vyskytli. Viete, všetci si
myslia, že primátorovanie je vlastniť čarovný
prútik, ktorým sa plnia sny.
Občania si zvolili a pýtať sa, prečo takto a nie
inak, je podľa mňa nezmysel. Znovu zopakujem
to, v čo verím a o čom som presvedčený:
„Všetko je tak, ako má byť.“ Z celého srdca
prajem pani Ostrihoňovej veľa úspechov,
trpezlivosti a dôveryhodných ľudí okolo nej,
pretože post primátora v Zlatých Moravciach

zdarma. Bonusom podujatia bola výhra na
súťažnú otázku prítomného hosťa prof. Ivana
Hričovského, ktorou bolo malé čierne prasiatko.
Detské preliezačky s pieskoviskom na
dopravnom ihrisku, veľkolepé akcie Primátorská zabíjačka a pivný festival,
dve čísla Tekovských novín a 40-stranový
časopis, ktoré ste si našli vo svojich
schránkach, spája jedno. Zafinancoval
ich súčasný primátor Peter Lednár
z vlastných financií.
Ľ. Rosinská
si vyžaduje oveľa väčšiu zodpovednosť, silu a
nadhľad, než si všetci myslia.
Veľa sa vykrikuje, čo všetko zlé sa v
poslednom období udialo. Nič nie je len
čierne a biele. Všetko má svoje dôvody a
veľakrát nie je všetko tak, ako sa javí navonok.
Som presvedčený, že je za mnou veľmi veľa
práce a že si ľudia ešte veľakrát spomenú na
to, čo bolo pekné a pre toto mesto prínosom.
Aj keď je všeobecne známe, že na sto dobrých
vecí sa rýchlo zabúda a jeden nezdar si každý
navždy zapamätá.
Milí priatelia!
Keďže Vianoce nám klopú na dvere, z
hĺbky svojej duše Vám prajem, aby ste ich
prežili v pokoji, radosti a aby boli rovnako
pre všetkých plné porozumenia, zdravia
a lásky, v kruhu Vašich najbližších.
Nadovšetko si vážim príležitosť, že
som mohol byť primátorom mesta
Zlaté Moravce a som vďačný, že som
mal možnosť spoznať toľkých ľudí a byť
súčasťou ich životov.
S úctou Peter Lednár
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Úspech Mesta v ďalšom projekte EÚ
Dňa 29. októbra 2014 bola medzi
poskytovateľom nenávratného finančného
príspevku a primátorom mesta Zlaté Moravce
Petrom Lednárom podpísaná zmluva o
poskytnutí
nenávratného
finančného
príspevku vo výške 41 289,38 €.
Táto zmluva dáva Mestu oprávnenie k začatiu
realizácie projektu „Občianska hliadka
v meste Zlaté Moravce“. Mesto v rámci
projektu zamestnalo štyroch znevýhodnených

uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli evidovaní
na Úrade práce.
Dňa 23. októbra 2014 sa konalo výberové
konanie na dve pracovné miesta. Na pozíciu
koordinátora občianskej hliadky nastúpil od
31. októbra Ľuboš Miadik. Ďalšie dve miesta
členov občianskej hliadky boli obsadené
prostredníctvom
druhého
výberového
konania, ktoré sa uskutočnilo 24. novembra.
Zriadením občianskej hliadky sa má posilniť

práca Mestskej polície, predovšetkým v
sociálne vylúčených komunitách a komunitách
ohrozených sociálnou vylúčenosťou.
Poskytovateľom príspevku je Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny.

náplňou a cieľom je tvoriť umenie a divadelné
predstavenia, pričom herci sa profesionálne
pripravujú na svoju úlohu herca každý deň.
Majú vytvorený systém vzdelávania, kde
pracujú na svojej profesionalite a vzdelávajú
sa pod vedením lektorov (herectva, pohybu,
tanca, hlasu, hudby), čím sa pripravujú na
tvorbu divadelných predstavení.
Projekt Terénnej sociálnej práce v Zlatých
Moravciach už viac ako dva roky pomáha a
aktívne poskytuje pomoc sociálne slabším a
marginalizovaným rodinám. Jeho cieľom je
zlepšovanie životnej situácie sociálne slabších
rodín, ako aj integrácia marginalizovaných
skupín do majoritnej spoločnosti.
Divadelná hra dramatika Bertolta Brechta
Dobrý človek zo Sečuánu, v réžii Šimona
Spišáka, sa odohrala v priestoroch divadelnej
sály Mestského strediska kultúry a športu vo
štvrtok 6. novembra.
Keď sa Bohovia rozhodnú, že nezničia svet,
pokiaľ nájdu jediného dobrého človeka, nájdu
v uliciach Sečuánu Šen Te. Z toho vyplýva, že
základnou myšlienkou hry je dobro a zlo. Vo
všeobecnosti sa dá povedať, že ju pravidelne

rieši snáď každý jeden človek, či už formou
samotného prevedenia dobra a zla v konaní
alebo premýšľa nad ich existenciou.
Je potrebné pozastaviť sa nad otázkami a
témou, ktoré toto dielo so sebou prinieslo a
stále prináša, ako pre dobro nás jednotlivcov,
ale aj spoločnosť ako takú.
M. Petrovičová

Ľ. Rosinská
Informácie poskytla D. Šutková, MsÚ

Dobrý človek
zo Sečuánu
Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, Banská
Bystrica v spolupráci s Terénnou sociálnou
prácou, Zlaté Moravce zorganizovalo divadelné
predstavenie, ktoré sa konalo pod záštitou
primátora Ing. Petra Lednára, CSc.
Prvotná iniciatíva vzišla práve zo stany
Terénnej sociálnej práce, ktorá banskobystrické
divadlo
prezentujúce
svoju
prácu
prostredníctvom umeleckých výpovedí v
rámci dobrej spolupráce oslovila.
Divadlo z Pasáže je profesionálne komunitné
divadlo, s profesionálnymi hercami, ktoré
pôsobí v Banskej Bystrici od roku 1995.
Riaditeľom je Matúš Petričko a ako jediné
svojho druhu na Slovensku pracuje s ľudmi
so zdravotným postihnutím. Prezentuje sa
svojou činnosťou, v ktorej prepája kultúrnu,
umeleckú a sociálnu oblasť. Jeho hlavnou
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Verejná zbierka
Radi robíte dobré skutky a pomáhate tým,
ktorí to potrebujú? Jednou z možností je
zapojenie sa do verejnej zbierky teplého
šatstva a obuvi, ktoré môžu prispieť k
zlepšeniu životných podmienok sociálne
odkázaných ľudí.
Verejnú zbierku organizuje Terénna
sociálna práca so sídlom na Slnečnej ulici č.
2 v Zlatých Moravciach, denne v pracovných
dňoch od 7.30 do 11.30 h.
Za vašu pomoc srdečne ďakujeme :)
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Vznik klientského centra = spokojnosť občana
Štátna správa sa vrátila späť do Zlatých
Moraviec, aby už ľudia po jej služby
nemuseli cestovať do Nitry.
Dňa 5. decembra 2014 sa na Okresnom
úrade v Zlatých Moravciach za prítomnosti
podpredsedu Vlády Slovenskej republiky,
ministra vnútra JUDr. Róberta Kaliňáka
slávnostne otvorilo Klientské centrum v
Zlatých Moravciach.
Vláda SR chce v rámci reformy štátnej správy
s programom ESO zefektívniť fungovanie,
zabezpečiť
kvalitu,
transparentnosť
a
dostupnosť verejnej správy pre občana. Jej
výsledkom je predovšetkým finančná a časová
úspora pri vybavovaní úradných záležitostí.
„Podľa mňa nie je rozdiel medzi menšími a
väčšími okresnými mestami. Aj v tých menších
si občania rovnako platia svoje dane. Preto si
myslím, že práve menšie regióny si zaslúžia
od štátu podporu, aby to lepšie fungovalo
a v tomto prípade ma o to viac teší, že
klientské centrá vznikajú v mestách, ktoré

sú oveľa aktívnejšie v poskytovaní služieb
a že sa jedná o okresy, ktoré boli dlhý čas v
nevýhode,“ priblížil minister Kaliňák zmysel
vznikajúcich klientských centier na Slovensku
a zároveň poprial všetkým obyvateľom
regiónu dobré vybavovanie. Poďakoval
prednostovi Okresného úradu a všetkým
jeho zamestnancom za ich prácu, odovzdal
im svoju dôveru so slovami presvedčenia o
poskytovaní všetkých služieb, na čo najlepšej
úrovni.
„Som veľmi rád, že Vláda SR v rámci programu
ESO schválila projekt, ktorý je bližšie k občanom
a chcem poďakovať pánovi ministrovi a
vedúcej služobného úradu pani Sakovej za to,
že Zlaté Moravce boli zaradené medzi prvé z
okresných úradov na vybudovanie klientského
centra. Verím, že ja a moji zamestnanci budú
túto investíciu zhodnocovať zodpovedným
a slušným prístupom ku klientom, pre ich čo
najväčšiu spokojnosť,“ vyjadril sa s vďakou
a potešením zo vzniku nového pracoviska

prednosta Okresného úradu Ing. Marek Illéš.
V praxi vznik klientského centra znamená:
Jedno podanie občana voči štátu  štátna
správa sama zabezpečí posun informácií
medzi jednotlivými úradmi tak, aby občan
nebol neprimerane zaťažovaný dokladovaním
informácií, ktorými už štátna správa disponuje.
K agendám Okresného úradu
Zlatých
Moravciach – kataster, životné prostredie,
živnostenské podnikanie, pribudli v Klientskom
centre pracoviská pre odbory integrovanej
štátnej správy:
n Okresný dopravný inšpektorát
n Oddelenie dokladov
n Pozemkový a lesný odbor
n Odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií

Ľubomíra Rosinská

Novodobé technológie, ako riziko, číhajúce na naše deti
Nástrahy, ktoré so sebou prináša moderná
doba, prioritne útočia na vekovú skupinu
najmenších detí a tínedžerov. V tomto prípade
je vždy na mieste osveta, ktorá plní úlohu
akéhosi zdvihnutého, upozorňujúceho prsta.
V pondelok 10. novembra sa v divadelnej
sále MSKŠ uskutočnil interaktívny workshop
pre žiakov 1. až 6. ročníkov základných škôl (ZŠ
Robotnícka, ZŠ sv. Don Bosca, ZŠ Pribinova).
Za organizáciou akcie sa ukrývala spolupráca
Materského centra MAMI – OÁZA a Mesta
Zlaté Moravce. Zameranie workshopu bolo
smerované na ochranu detí pred rizikami,
ktoré prináša používanie mobilných telefónov,
nová technológia a samotný internet. Viedol
ho Zdenko Slavík, projektový manažér a neskôr
popoludní Miroslav Drobný z Občianskeho
združenia eSlovensko a autor známeho
projektu OVCE.sk.
Deti sa počas celého priebehu stretnutia
do diania aktívne zapájali a za odpovede
boli obdarované menšími darčekmi alebo
knihami. Ich aktivita bola zavŕšená záverečným
divadielkom poukazujúcim na hrozby internetu,
ktoré si pripravili a odprezentovali dva žiacke
tímy. Súčasťou workshopu bolo aj premietanie
výpovedných rozprávok poučného charakteru
OVCE.sk. Seriál rozprávok donúti nielen deti, ale
aj samotných rodičov pouvažovať a zamyslieť
sa nad prípadnými, možnými dôsledkami,
ktoré prináša závislosť na technológiách

TEKOVSKÉ NOVINY

umožňujúcich nekontrolovanú komunikáciu.
To môže viesť k výraznému ovplyvneniu života
detí v kolektíve a spoločnosti.
V náväznosti na predpoludňajšiu akciu sa v
popoludňajších hodinách v Závodnom klube
odborov konala prednáška s workshopom
„DETI V SIETI“, na ktorú boli pozvaní rodičia,
učitelia, vychovávatelia a všetci, čo pracujú s
deťmi. Bola to skvelá príležitosť dozvedieť sa
viac o rizikách číhajúcich na deti a o tom, ako
ich naučiť správne používať nové technológie
tak, aby im neublížili.
Rodičia, položte si otázky:
Aj vaše 2-ročné dieťa vie ovládať smartfón,
či tablet? Ani vaše dieťa sa nevie odtrhnúť od
počítačovej hry, či rozprávky? Ste si istí, že viete,
čo pozerá vaše dieťa na internete? Viete, o čom
a ako sa bavia deti s kamarátmi na facebooku?

Viete, čo všetko na deti číha na internete, či
sociálnych sieťach?
Odpovede na tieto otázky vás donútia
zamyslieť sa nad tým, že tomuto problému
sa nevyhnete a týka sa každého rodiča.
Je potrebné sa k tomuto zisteniu postaviť
zodpovedne, pomáhať a deti v tomto smere
ako súčasť prevencie usmerňovať.
Poradenstvo a kontakt na psychológa alebo
centrum pre liečbu nelátkových závislostí vám
môžu sprostredkovať odborní pracovníci z
linky Pomoc.sk (116 111 – 24 h bezplatná linka
pomoci, ktorá sa špecializuje na problematiku
detí a mládeže).
Na adrese www.stopline.sk nájdete
formulár pre nahlasovanie nezákonného
obsahu alebo činností na internete.
M. Petrovičová
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DEŇ RYBY

Škôlkari
a ÚCTA K STARŠÍM
Štvrtok 23. október 2014 patril v materskej
škole Štúrova babkám a dedkom. Deti svojim
najbližším pri príležitosti úcty k starším
predviedli všetko, čo si pre nich nacvičili.
Plní energie, krásne vyobliekaní a hlavne
s dobrou náladou, potešili starých rodičov,
rodičov a známych básničkami, spevom a
tancom. Počas vystúpenia svoje umenie
predviedli aj tanečníci z folklórneho súboru
Inovec. Škôlkari potom starým rodičom
odovzdali na pamiatku pohľadnice, ako
spomienku na príjemné, spoločne strávené
popoludnie v materskej škole.
Ivana Micheličová

Utorok 2.12.2014 bol v školskej jedálni
pri ZŠ Mojmírova 2 v Zlatých Moravciach
výnimočný. Odborník z oblasti gastronómie
Tomáš Jakab z firmy Ryba Košice spolu so
zamestnankyňami školskej jedálne pripravili
obed z nových receptúr podľa vopred
zostaveného jedálneho lístka: rybacia
polievka, zapekané zemiaky s rybím mäsom a
nápoj s príchuťou červeného melóna.
Šéfkuchár
predviedol
technologický
postup prípravy vybraného pokrmu. Pokrm
pripravovali v konvektomate, ktorý urýchli,
zefektívni prípravu a zároveň usporí energiu.
Popri príprave obeda šéfkuchár odpovedal
na množstvo otázok zo strany kuchárok z
oblasti gastronómie, ktoré denne pripravujú
320 obedov. Už 2-krát mali možnosť
pripravovať pokrmy so šéfkuchárom. V marci
2014 pripravovali zeleninové pokrmy.
Pán kuchár okrem samotnej prípravy
obeda jedlá i vydával. Zástupcovia Ryby
Košice so samotným pánom riaditeľom
firmy chodili medzi žiakmi, rozprávali sa o
zdravom stravovaní a konzumácií jedál z
rybieho mäsa. Každému žiakovi podarovali
magnetku s obrázkom ryby, ktorej sa všetci
potešili. Zástupcovia firmy na záver zhodnotili
priebeh akcie po vzájomnej diskusii všetkých

zúčastnených.
Súčasťou akcie „Deň ryby“ bola ochutnávka
jedál pre pozvaných hostí.
Pozvanie prijali: prednosta mestského úradu
Zlaté Moravce Mgr. Roman Šíra, z referátu škôl
a školských zariadení Mgr. Katarína Nociarová
a Mgr. Jana Huňadyová, Ing. Viera Obertová z
oddelenia odborných a metodických činností
v Nitre, Mgr. Katarína Pechová a Mária Bónová
zástupkyne rodičov z rady školy, riaditeľka
školy Mgr. Viera Striešková, vedúce ŠJ pri ZŠ
a MŠ Anna Bieliková, Mgr. Iveta Dalošová,
Alena Šeptáková, Mária Vrgová, Ing. Helena
Sobánska.
Všetkým zúčastneným hosťom, stravníkom,
pánovi kuchárovi a samozrejme, kolektívu
školskej jedálne, ďakujeme za účasť a
podporu akcie.
Helena Králiková, vedúca školskej jedálne
pri ZŠ, Mojmírova 2, Zlaté Moravce

Divadielko
v Slniečku

Svet rozprávok je deťom veľmi blízky,
množstvo rozprávok poznajú z kníh, z CD, DVD,
ale aj z divadelných predstavení. Jedného dňa
zavítalo do našej MŠ veľké auto, ktoré priviezlo
so sebou prekvapenie, v podobe rozprávkara.
Ten svojim temperamentom, hudobným i
žartovným prejavom, aj so svojim kamarátom
Prasiatkom s. r. o., deti premenili na rozprávkové
postavy a stali sa súčasťou rozprávky, ako Šípová
Ruženka a Tri Prasiatka. Svoje role zvládali
zdatne, verbálne i pohybovo za búrlivého
potlesku svojich kamarátov. Dni, ktoré pre nás
dospelých sú možno obyčajné, deťom naplnia
srdiečka šťastím aj vďaka ľuďom, ktorí sa svojím
hereckým výkonom pričinili o radosť z nových
zážitkov.
kolektív učiteliek z MŠ
na Kalinčiakovej ulici
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Škola trochu inak
Je názov už tradičných edukačných a
zážitkových aktivít, realizovaných v Gymnáziu
Janka Kráľa v Zlatých Moravciach v rámci
Týždňa vedy a techniky, od 10. 11. 2014 do 14.
11. 2014.
Strategickým dokumentom pedagogickej
práce je Štátny vzdelávací program, ktorý
kategorizuje gymnáziá ako školy, poskytujúce
všeobecné vzdelanie. Štátny vzdelávací
program stanovuje povinné vyučovacie
predmety, ktoré sú začlenené do týchto
vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia,
Matematika a práca s informáciami, Človek
a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a
hodnoty, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. V
tomto školskom roku pedagógovia gymnázia
pripravili pre žiakov také typy aktivít, ktoré
zastrešujú všetky vzdelávacie oblasti. Každý
žiak mal možnosť participovať na viacerých
aktivitách, samozrejme, aj s akcentom na svoje
individuálne zameranie.
V oblasti Jazyk a komunikácia sa
prezentovali naše žiačky: Daniela Ondrejková,
Ivana Ondrejková, Michaela Rebová, Zuzana
Šurdová. V máji tohto roku sa zúčastnili
jazykového pobytu vo Veľkej Británii,
prežili niekoľko dní v Londýne, navštívili aj
mestá Salisbury, Clovelly. Ich rozprávanie
podnietilo ostatných študentov k zvedavým
otázkam a možno aj k návšteve týchto
miest, no predovšetkým k permanentnému
vylepšovaniu svojej angličtiny.
Rozvoj logiky a algoritmického myslenia
patrí do oblasti Matematika a práca
s informáciami. Vyučujúci informatiky

pripravili pre žiakov osemročného gymnázia
didaktické hry: Guľôčka, Sokoban a pre
žiakov 1. ročníka štvorročného gymnázia
informatickú hru Robotanik. Tu už bolo
zadanie ťažšie – naprogramovať robota len s
pomocou jednoduchých operácií a rekurzií
s predpísaným počtom krokov. Sústredenie,
zaujatosť žiakov, absolútne ticho boli iba
kulisou k rozvoju osobností žiakov, k vyriešeniu
úloh.
Najviac aktivít sme pripravili a realizovali v
oblasti Človek a príroda.
V utorok 11. 11. 2014 sa žiaci, študujúci seminár
z biológie, zúčastnili Dňa otvorených dverí
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Ústavu molekulárnej biológie SAV. Osobitne
si vážime, že nás privítal riaditeľ ústavu, RNDr.
J. Kormanec, DrSc. Potom si žiaci vypočuli
odborné prednášky a prezentáciu tvorby
kryštálov proteínov, ich vyhodnocovania
a možnosti využitia. Žiaci III.D triedy mali
zážitky zo vzdelávania v Arboréte Mlyňany
SAV. Pracovníci oddelenia dendrobiológie im
pripravili „Svet rastlín pod mikroskopom“, v
priestoroch kaštieľa si pozreli pamätnú izbu
zakladateľa Arboréta Mlyňany - Dr. Štefana
Ambrózy – Migazziho, spojenú s ukážkami
jeho odborných publikácií. Zaujímavé boli aj
výstavy: „Ekoplagát Arborétum Mlyňany SAV
2014“, výstavu „Farebná jeseň“ a posterové
prezentácie, zamerané na propagáciu
jednotlivých činností pracoviska.
Sme radi, že v našej škole je už niekoľko
týždňov inštalovaná putovná výstava Natura
2000 CHKO Ponitrie. Na tomto mieste chceme
poďakovať Ing. R. Siklienkovi, zo Správy CHKO
Ponitrie, ktorý bol odborným garantom
výstavy. Meno RNDr. Harvančíka vám možno
nič nehovorí, ale ak máte niekde doma kalendár
s fotkami prírody, určite tam natrafíte na meno
tohto vedca. „Sovy Slovenska“ bola téma jeho
prednášky, v ktorej sme sa dozvedeli, že až 10
druhov sov žije aj na Slovensku.
S veľkým záujmom prijali žiaci prednášku Ing.
Šichulu o paradigmách vysvetlenia pôvodu
ľudstva, lebo DNA je ako zložitý počítačový
program, ktorého vznik je predsa limitovaný
inteligenciou.
Fyzika je vraj všetko okolo nás. A to všetko
okolo nás môže zachytiť aj fotografia. Poznanie
fyzikálnych aspektov kreslenia svetlom
pomocou camery obscury, vedomosti o
historickej a súčasnej fototechnike patria nielen
k odbornému portfóliu maturanta z fyziky, ale
aj k všeobecnému rozhľadu gymnazistu.
Fyzika je aj letectvo, no to nie je len fyzika.
Ako sa stať VIP pilotom? Najskôr treba slušne
študovať v osemročnom gymnáziu, potom
absolvovať na Žilinskej univerzite, na Fakulte
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedru leteckej dopravy, veľmi slušne ovládať
angličtinu a veľmi chcieť. Toto Curriculum
vitae Ing. Milana Poláka môže byť pre žiakov
osnovou ich profesionálnych životných ciest.
Takmer 4 hodiny zaujímavého rozprávania, aj v
angličtine, úplne pohltilo žiakov aj pedagógov.
Krajiny Južnej Ameriky, Peru a Bolívia, sú
vždy pre Európana exotikou. Aspoň virtuálne
mohli túto časť Zeme poznať aj naši žiaci
prostredníctvom demonštračno-výkladovej
formy RNDr. PaedDr. Jána Veselovského, PhD.
a RNDr. Lucie Šolcovej, PhD.
Zo sveta sa presunieme na Slovensko, aj
do mesta Zlaté Moravce. Ciele vzdelávacej
oblasti Človek a spoločnosť naplnili svojimi
prednáškami Mgr. Marián Kéry, ktorý hovoril

o komunálnej politike a Ľudovít Chládek,
ktorý sa venoval židovskej komunite v Zlatých
Moravciach, záchrane židovského cintorína.
Oblasť Umenie a kultúra. Túto oblasť
uvedieme citáciou z oficiálnej stránky
Mestského divadla v Zlíne. „Druhá premiéra
69. sezony v Městském divadle Zlín patří
slovenskému režisérovi. Představí se nadaný
čerstvý absolvent JAMU Juraj Augustín na
premiéře 11. října inscenaci Evžen Oněgin.
„Román A. S. Puškina Evžen Onegin je ako
krásny, pokojný slnečný deň, kde sú všetci
šťastní a spokojní, to však neznamená, že v
ňom nezomierajú ľudia a neexistuje bolesť.
Tento text je ako život, zlé veci sa nestávajú
len v zlom počasí a nedejú sa len tak,
mimochodom,“hovorí režisér inscenácie Juraj
Augustín.“
Výber žiakov počas 3 hodín sledoval spôsob
vzniku inscenácie, od výberu textu, cez
inscenačné úpravy, výber hercov, prácu so
scénografom, kostýmovým výtvarníkom, až po
pohybovú a výrazovú prácu s hercami. Pohľad
„za oponu“ divadla je výnimočnou udalosťou
pre diváka. Vzdelaný človek by mal vedieť starať
sa aj o svoje zdravie a mal by vedieť poskytnúť
prvú pomoc. Členovia zdravotníckeho krúžku
si pripravili simulačné hry, ktorých odborným
garantom boli naši bývalí žiaci, dnes absolventi
bakalárskeho štúdia na Fakulte sociálnych
vied a zdravotníctva UKF v Nitre, J. Molnár a Z.
Hodošiová. Zážitkové a demonštračné formy
výuky tohto druhu plnia ciele vzdelávacej
oblasti Zdravie a pohyb.
Oblasť Človek a hodnoty mala na pôde
našej školy verifikovaný etický obraz. M. Hodoši,
tiež náš bývalý žiak, v súčasnosti študent UKF
v Nitre, pracoval v lete 2014 ako dobrovoľník
v Etiópii. Vyučoval angličtinu, metodicky aj
organizačne pomáhal domácim učiteľom.
Vidieť fotodokumentačný materiál z týchto
oblastí sveta, znamená uvedomiť si potrebu
pomoci, ľudskej spolupatričnosti.
Všetky aktivity projektu Škola trochu inak,
boli inak. Z našich absolventov sa stali učitelia,
lektori, ich profesionálny status prekračuje
bežný životný rámec. Vedenie školy si dovoľuje
aj touto cestou poďakovať všetkým lektorom
a zamestnancom školy, ktorí pripravovali aj
realizovali tieto inovatívne edukačné akcie.
PaedDr. Anna Rosenbergová
Fotografie: Mgr. Ľuboš Debnár
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Študenti SOŠ obchodu a služieb zo Zlatých Moraviec -

účastníci najväčšieho Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem na svete

Zľava: Michal Škula, Marek Haspra, Michaela Šimonová, Lukáš Šútor, Michael Šášky
Od 18. 11. do 20. 11. 2014 sa v nemeckom
Essene uskutočnil 50. Medzinárodný veľtrh
cvičných firiem. Veľtrhu sa zúčastnila naša
cvičná firma 4.A triedy Hotel Independence
zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb
v Zlatých Moravciach, ako celkový víťaz 16.
Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v
Bratislave (27. 11. a 28. 11. 2013), na základe
pozvánky nemeckých organizátorov, čo je
veľká česť a v histórii školy sa to nikdy predtým
nestalo. Pracujeme ako jeden kolektív, ale
kvôli obmedzenej kvóte počtu účastníkov
sme mohli reprezentovať len piati, spolu
s našou pani profesorkou Ing. Gabrielou
Ondrejmiškovou. Vycestovali sme už o deň
skôr, aby sme sa dokázali dostatočne pripraviť
na prezentáciu, ktorá nás čakala nasledujúci

deň a celkovo sme v Essene strávili 4 dni.
Náš prezentačný stánok mal číslo 94 a bol
jedným z približne tristo účastníkov. Veľtrh
sa teda nekonal súťažnou formou, ale išlo
najmä o prezentáciu rozmanitosti produktov
cvičných firiem z celého sveta (Južná Kórea,
Spojené Arabské Emiráty, Brazília, Kanada,
Švédsko...). Rozmanitosť sa teda prejavila aj
po jazykovej stránke. Na veľtrhu sme mohli
počuť z veľkej časti hlavne nemecký jazyk,
obchodovalo sa tiež po anglicky a miestami
francúzsky, taliansky, poľsky a tiež z veľkej
časti flámsky (ostrieľané Belgicko, ktoré malo
na veľtrhu početné zastúpenie). Vzhľadom
na vysoké finančné náklady by sme sa bez
príspevku nasledujúcich sponzorov nemohli
veľtrhu zúčastniť. Touto cestou sa im chceme

poďakovať. Sú to:
ZRŠ pri SOŠ obchodu a služieb, SLSP, a.s.,
CHLADIS, s. r. o., REF – CLIM – CONS, s. r. o.,
PETER KOVÁČ, TESCO STORES ZLATÉ MORAVCE,
JEDNOTA NITRA, NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY
KRAJ
Pre nás študentov, a isto aj pre školu, to bola
výborná skúsenosť. Na veľtrhu sme získali
obchodné, marketingové a komunikačné
zručnosti a mnoho užitočných kontaktov, ktoré
sa, dúfajme, prejavia aj v našej budúcnosti,
budúcnosti školy a budúcnosti našej cvičnej
firmy, ktorej pokračovatelia budú, veríme,
podobne úspešní ako naša generácia.
Lukáš Šútor

Vyhodnotenie MO v
stolnom tenise žiakov ZŠ

Vyhodnotenie MO v
stolnom tenise žiačok ZŠ

Dňa 21.11.2014 zorganizovalo CVČ z
poverenia OÚ odbor školstva v Nitre školské
MO Zlaté Moravce v stolnom tenise žiakov ZŠ.
Počet účastníkov: 16
Výsledky finálových stretnutí:
ZŠ Sľažany - ZŠ Mojmírova, ZM 4:3 (14:12), ZŠ
Žitavany - ZŠ sv. Don Bosca, ZM 2:5 (8:18), ZŠ
Žitavany - ZŠ Sľažany 2:5 (7:17), ZŠ Mojmírova,
ZM - ZŠ sv. Don Bosca, ZM 2:5 (10:16), ZŠ
Sľažany - ZŠ sv. Don Bosca, ZM 3:4 (13:14), ZŠ
Žitavany - ZŠ Mojmírova, ZM 3:4 (11:13)
Konečné poradie všetkých škôl:
1. miesto ZŠ sv. Don Bosca, Zlaté Moravce,
2. miesto ZŠ Sľažany, 3. miesto ZŠ Mojmírova,
Zlaté Moravce, 4. miesto ZŠ Žitavany, 5. miesto
ZŠ Robotnícka, Zlaté Moravce, 6. miesto ZŠ
Červený Hrádok, 7. miesto ZŠ Pribinova, Zlaté
Moravce, 8. miesto ZŠ Jedľové Kostoľany, 9.
miesto ZŠ Beladice
Do krajského kola postupujú žiaci ZŠ sv. Don
Bosca, Zlaté Moravce.

Dňa 25.11.2014 zorganizovalo CVČ z
poverenia OÚ odbor školstva v Nitre školské
MO Zlaté Moravce v stolnom tenise žiačok ZŠ.
Počet účastníkov: 16
Výsledky finálových stretnutí:
ZŠ Sľažany - ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce
4:3, ZŠ Žitavany – GJK, Zlaté Moravce 5:2, ZŠ
Žitavany - ZŠ Sľažany 4:3, ZŠ Pribinova, Zlaté
Moravce – GJK, Zlaté Moravce 6:1, ZŠ Sľažany
– GJK, Zlaté Moravce 7:0, ZŠ Žitavany - ZŠ
Pribinova, Zlaté Moravce 4:3
Konečné poradie všetkých škôl:
1. miesto ZŠ Žitavany, 2. miesto ZŠ Sľažany,
3. miesto ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce, 4.
miesto OG GJK, Zlaté Moravce, 5. miesto ZŠ
Červený Hrádok, 6. miesto ZŠ Robotnícka,
Zlaté Moravce
Do krajského kola postupujú žiačky ZŠ
Žitavany.
Mgr. Jozef Zlatňanský, riaditeľ CVČ
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Spomienkový koncert Carmina Vocum
Opojné hlasy zboristov zneli v nedeľu 9.
novembra v kostole Božského Srdca Ježišovho
u Bratov Tešiteľov v Zlatých Moravciach.
Koncertné vystúpenie pripravil zmiešaný
spevácky zbor Carmina Vocum, ktorý pôsobí
pri Základnej umeleckej škole v Zlatých
Moravciach pod dirigentskou taktovkou Mgr.
Zuzany Hudecovej-Molnárovej.
Sviatok všetkých svätých predchádzal
koncertu, ktorý bol venovaný pietnej
spomienke na všetkých drahých, ktorí nás
predišli na ceste do večnosti.

O príjemný umelecký zážitok sa postaral
bohatý program pretkaný dojemnými
básňami
recitovanými
Stanislavom
Hermanom. Organový sprievod Matúša
Maračeka umocňoval atmosféru tiahnucu sa
medzi prítomnými v spomínaní na tých, ktorí s
nami už nezdieľajú pozemský život. Záverečná
klaňačka členov zboru všetkých postavila na
nohy, čo pokračovalo veľkým potleskom a
odovzdávaním kytíc.
Carmina Vocum nezaháľa, hlasy a spoločnú
koordináciu
s
nadšením
zdokonaľuje

pravidelnými skúškami, ktoré sa vždy
úspešne odzrkadlia na výborných výkonoch
a samotnom prejave. Výsledok ich práce
je v skutku podmaňujúci a zborový hlas,
prihovárajúci sa každému, kto sa ich koncertu
alebo vystúpenia zúčastní, sa dotkne každého
jedného srdca.
Je na mieste poďakovať im za vystúpenie a
pripojiť k tomu prianie, v ktorom želáme veľa
elánu, radosti, potleskov a úspechov.
M. Petrovičová

„Sviečky„ pri sviečkach
V šere zlatomoraveckého baru ,,U Mnícha“
odzneli v sobotu 1.11. tóny kapely ,,Sviečky“. Za
vznikom skupiny stoja:Mário (gitara) a Mates
(akordeón, spev, xylofón), ktorí sa minulý rok
rozhodli spojiť ďalších kamarátov a začať spolu
hrávať. Pridali sa k nim Katka (spev, gitara), Andy
(perkusie, xylofón) a Hugo (basgitara).
V intímnej atmosfére sviečok kapela zahrala
okrem známych skladieb aj svoju vlastnú
tvorbu. Obecenstvo si malo možnosť vypočuť
z vlastnej tvorby kapely skladby ako ,,Zatváram“
(autori Hugo/Mário), ,,Kým to neskončí“ (Hugo/
Mário). A nie je pravda, že mladí ľudia nepoznajú
slovenských básnikov. O zhudobnenie jednej
z básní Pavla Országha Hviezdoslava (Poete)
O úspechu koncertu svedčila veľmi dobrá
sa postaral Mates, z čoho vznikla skladba účasť (poniektorým sa ušlo už len miesto na
,,Demikát“.
státie), spokojnosť majiteľa podniku, ktorý
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kapele navrhol aj ďalší termín na vystúpenie a
vyžiadanie si publika o zahratie prídavkov.
Bc. Mário Hudec
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estská knižnica v Zlatých Moravciach
privítala 23. októbra na svojej pôde
spisovateľa a scenáristu Jozefa
Heribana, prozaičku, prekladateľku umeleckej
a odbornej literatúry Vladimíru Komorovskú
a historika, publicistu a spisovateľa Milana
Augustína. Beseda spojená s predajom kníh a
autogramiádou sa v dopoludňajších hodinách
konala so študentmi Obchodnej akadémie (2.A,
2. B, bilingvisti) a v popoludňajších hodinách
prebiehalo literárne stretnutie určené pre
širokú verejnosť.
Hostí privítala a študentom predstavila
vedúca knižnice Anna Šútorová, ktorá im

Ďalšia zaujímavá beseda v Zlatých Moravciach
následne odovzdala slovo. To prvé patrilo
Jozefovi Heribanovi, ktorý aj v mene kolegov
prejavil radosť z tohto nanajvýš príjemného
štvrtkového stretnutia.
Vďaka nemu sme sa dozvedeli, že všetci
traja sú členovia Slovenského centra PEN,
ktoré je súčasťou veľkej siete spisovateľských
organizácií. International PEN je celosvetové
združenie spisovateľov založené v roku
1921. Je to najstaršia svetová organizácia na
ochranu ľudských práv, ochranu slobody slova,
ktorá propaguje priateľstvo a intelektuálnu
spoluprácu medzi všetkými spisovateľmi bez
ohľadu na to, kde žijú. Jedná ako veľký hlas
na podporu prenasledovaných a väznených
spisovateľov.
Tvorba prítomných hostí, široký záber záujmov,
práce a tém, ktoré boli počas vyše hodinovej
besedy otvorené, vytvorili priestor pre diskusiu,
kde dostali študenti príležitosť položiť svoje
zvedavé otázky. Každá z nich bola usmievavými
a široko rozhľadenými hosťami zodpovedaná
k úplnej spokojnosti. Na záver stretnutia
odovzdali študenti hosťom milú pozornosť v
podobe kvetu a poďakovali za návštevu. Všetci
svorne odchádzali späť do školy bohatší nielen

o nové poznatky, informácie, ale aj pocity, ktoré
beseda so sebou priniesla.
Jozef Heriban – študoval na Konzervatóriu
v Bratislave hru na akordeón a na pozaunu.
Pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte
UK v Bratislave. Počas štúdia hral v orchestri
folklórneho súboru Lúčnica. V súčasnosti
externe prednáša na Fakulte managementu
Univerzity Komenského v Bratislave a venuje
sa literatúre. Je autorom niekoľkých scenárov:
Utekajme, už ide!, Južná pošta, Dávajte si pozor!
a seriálu televíznych grotesiek Bud Bindi, ktorý
tiež režíroval. Je tiež autorom próz: Niekto na
mňa stále píska, Intimita vlkov, Posadnutosť,
Ružový trojuholník, Schovaný, neschovaný,
idem a Prelet sťahovavých vtákov.
Vladimíra Komorovská – študovala na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po skončení
štúdia pracovala ako redaktorka v časopise
Závislosť, súčasne externe spolupracovala s
viacerými redakciami slovenských periodík.
Aktuálne sa venuje prekladu umeleckej
a odbornej literatúry, Vydala tri prozaické
publikácie: Všivavé osudy, Papendeklová idylka,
Bonvivánske chiaroscuro.
Milan Augustín – študoval na Baníckej škole

v Banskej Štiavnici, neskôr študoval estetiku
a vedy o umení na Filozofickej fakulte UK v
Bratislave. Maliarstvo študoval súkromne a svoju
tvorbu predstavil na niekoľkých samostatných
výstavách. Doposiaľ napísal a vydal viac ako 20
kníh od literárnych esejí cez literatúru faktu, až
po historické romány.
M. Petrovičová
Informácie poskytla Anna Šútorová

Diabetici boli v Liptovskom Jáne
Stalo sa už tradíciou, že na jeseň sa diabetici
zúčastňujú rehabilitačného pobytu v
Liptovskom Jáne. Tak tomu bolo aj tento rok.
Od 27. 9. do 3. 10. 2014 sa 30 členov Zväzu
diabetikov Slovenska pri ZO Zlaté Moravce
pod vedením predsedníčky Anny Gubovej
rehabilitovalo v rekondično-rehabilitačnom
zariadení Relax Hotel Avena v kúpeľoch
Liptovský Ján. Okrem pekného, pohodlného
ubytovania a výbornej kuchyne si účastníci
mohli vybrať 15 procedúr z celkových
23 možných. Vedúca 70-člennej skupiny
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diabetikov z rôznych kútov Slovenska Eva
Pacalajová – zdravotná sestra diabetologickej
ambulancie v Zlatých Moravciach - veľmi
prijateľnou
formou
urobila
niekoľko
prednášok, napr. o stravovaní a o vypočítavaní
sacharidových jednotiek. Všetkým účastníkom
spestrila pobyt rôznymi zábavnými súťažami. V
neposlednom rade celkovú pohodu znásobila
aj krásna príroda Jánskej doliny v Nízkych
Tatrách a prechádzky po okolí. Srdečne ďakujú
všetci zúčastnení členovia.
M. Zelenková
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Mesto si uctilo

jubilantov

V stredu 22. novembra Tatiana Kováčová
srdečne privítala v obradnej sieni jubilantov,
ktorých významné životné jubileá (95, 90, 85 a
80 rokov) sme si pripomenuli vďaka slávnostnej
udalosti vyzdvihujúcej ich plodný život, ktorým
obohatili nielen svojich blízkych, ale aj naše
mesto.
Spomienky, to sú kvety, ktoré si trháme po
ceste naším životom. Pristavme sa teda a
privoňajme k tej obrovskej kytici, ktorú ste v
živote nazbierali. Dnes si pripomíname vaše
okrúhle jubileá, ktoré ste oslávili v tomto roku.
Môžem Vám teda dnes v mene Mesta Zlaté
Moravce zablahoželať k dobrému zdraviu a
dosiahnutiu vzácneho veku,“ predniesol vo
svojom príhovore úprimné slová patriace
všetkým oslávencom primátor Peter Lednár.
Zároveň im zo srdca poprial, nech ich počas
jesene ich života sprevádza len zdravie, teplé v podaní Gejzu Hlavatého ako doprovod
ľudské slovo a láskavý pohľad.
spevu Soni Meňhertovej a slávnostný zápis
Atmosféru udalosti umocnila hra na keyboard prítomných jubilantov do Pamätnej knihy

mesta a tiež osobné gratulácie s prianiami
primátora doplnené o kvet a milé darčeky.

Gizela Oňová rozospievala našich seniorov
V rovnaký deň sa v popoludňajších hodinách
rozozvučala divadelná sála spevom Gizely
Oňovej z príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Ešte pred samotným vystúpením výbornej,
optimisticky naladenej speváčky a muzikálovej
herečky, sa ku všetkým prihovoril primátor
Peter Lednár.
„Hovorí sa, že človek je vtedy krásny, keď ho
majú ľudia radi a šťastný vtedy, keď nezostáva
sám, keď má okolo seba svoju rodinu a svojich
priateľov. Prajem Vám, aby tak bolo aj vo vašom
prípade,“ takto znela časť srdečného vyjadrenia
Petra Lednára.
Speváčka hneď na začiatku svojho vystúpenia
popriala seniorom hlavne veľa dôvodov na
radosť a úsmev, čo sa dá len vtedy, keď je
človek zdravý a zdôraznila, aby si všetci dávali
pozor na svoje zdravíčko. Vďaka jej krásnemu
hlasu a slovenským evergreenom, na ktorých
staršia generácia vyrastala, si všetci, ako sama
povedala, aj vrátane nej, pripomenuli svoju
mladosť. Jej odkaz je jednoznačný – človek by
sa mal dostať do takého štádia, že sa zmieri so
svojím vekom, so svojimi vráskami a nebude ich
brať negatívne, ale ako dedičstvo mladosti.
Gizela Oňová, ako povedal pri rozlúčke sám
primátor, vie rozohriať srdiečka a inak tomu
nebolo ani na tomto milom stretnutí v našom
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„zlatom“ meste.
Na úplný záver rozdávala s potešením a
úsmevom na perách fotografie s podpisom
každému, kto sa nechal strhnúť jej spevom a
dobrou náladou.
Pri odchode dostal každý od primátora kvet
ako prejav úcty a vďaky.
Všetkým jubilantom a seniorom želáme veľa
pevného zdravia a hrejivej lásky, ktorá je v
našich životoch veľmi dôležitá a to nezávisle od
nášho veku.
M. Petrovičová
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Úcta životných jubileí
s Jednotou dôchodcov
„Srdečne Vás vítam v mene mojom, aj
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
na dnešnom, slávnostnom posedení, pri
príležitosti Vášho životného jubilea a zároveň
úcty k starším v mesiaci október, ktorý
patrí práve Vám,“ vítala predsedkyňa Emília
Páleniková v úvode slávnosti 22 členov
organizácie, ktorí v tomto roku oslávili svoje
okrúhle 75., 80., 85. a 90. výročie.
„Sme radi, že ste naše pozvanie prijali. Sme
ako pekná, menšia rodinka seniorov zo Zlatých
Moraviec.“
Srdečné prianie predsedkyne Jednoty
dôchodcov pretkané jej krásnymi citátmi o
živote, úcte a láske, s vystúpením speváckej
skupiny Babička, s prednesom úsmevného
príbehu pani Bencovej a básňou pani Hlásnej,
urobilo toto slávnostné popoludnie radostným
a nezabudnuteľným pre všetkých, ktorí sa 23.
októbra pri tejto príležitosti stretli.
„Vaše oči sú ako dve perly, ktoré hrejú Vašich
drahých a blízkych, dietky, vnúčatá, priateľov,
príbuzných a známych. Buďte v živote zdraví,
šťastní, ohľaduplní a milí voči druhému. Zo
srdca Vám želám, aby ste sa dožili ešte veľa
krásnych rán, veľa východov slniečka a aby ste
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sa ešte dlho tešili medzi svojimi. Želám Vám
dlhé roky, pevné kroky a všetky dobré veci,“
popriala do ďalšieho života Emília.
Pozvanie medzi jubilantov prijal aj primátor
Peter Lednár. S niektorými prítomnými
zaspomínal na spoločne prežité chvíle, s
ktorými ho spájala určitá časť života. Dokonca
sa pri tejto príležitosti stretol so svojou
učiteľkou zo školských čias.
Vo svojom vrúcnom prianí, okrem iného,
poukázal na pribúdajúci vek. „Všetci
starneme rovnako. A to je jediné, čo
je na tomto svete spravodlivé a čo sa
zmeniť nedá. Aj keď mi je ľúto, že sa ešte
nenašiel liek, ktorý by starnutie zastavil.
Keby to bolo v mojich silách, najradšej by
som u Pána Boha vyprosil pre všetkých,
minimálne o desať rokov menej. No, verte
mi, pre mňa ste všetci krásni takí, akí ste.
Dávajte si na seba pozor a buďte už len
šťastní. Netrápte sa a užívajte si každú
chvíľu, aby sme sa takto spoločne, mohli
ešte dlho na seba usmievať.“
Ľubomíra Rosinská

Posedenie s jubilantmi
Základná organizácia Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých usporiadala dňa
16. októbra v priestoroch Denného centra
posedenie s jubilantmi dožívajúcimi v tomto
roku okrúhle výročie. Úctu k ich vráskam,
šedinám a múdrosti vzdávame v októbri
a teda z príležitosti Mesiaca úcty k starším
pravidelne každý rok.
Posedenie otvoril predseda organizácie
a všetkých na posedení srdečne privítal.
Prítomní pookriali pri vypočutí pripraveného
krátkeho kultúrneho programu, ktorým
bol prednes básničky členkou organizácie.
Zároveň boli odmenení kvetinami a vecným
darčekom. Postarané bolo aj o chutné
pohostenie, ktoré pripravili členky výboru.
Príjemným spestrením posedenia bola hra
na harmoniku v prevedení pána Tonkoviča,
pri ktorej si všetci zaspievali a zaspomínali
na dávnejšie časy. Chuť bola aj na tanec, i
keď tomu prekážala palička, ktorá umožňuje
lepšiu a istejšiu chôdzu. Nálada bola v skutku
dobrá a príjemné stretnutie sa ukončilo
príhovorom obohateným o výpovednú
básničku:
Ľúbime Vás celým srdcom, radi Vás máme,
šťastný život, veľa zdravia, to Vám želáme.
Nech je krásna celá jeseň vášho života, z očí
vašich nech vždy žiari láska a dobrota.
K. Martinec
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Tretí ročník
Volejbalového turnaja
o Pohár Mesta
Zlaté Moravce
Dňa 25. októbra 2014 sa v piatich
telocvičniach, na siedmych ihriskách, v našom
meste odohral 3. ročník Volejbalového turnaja
amatérskych družstiev o Pohár mesta Zlaté
Moravce.
Tohtoročný turnaj bol výnimočný o jeho
rozšírenie s medzinárodným zastúpením
susedov z okolitých štátov.
V súčasnosti najväčšieho podujatia tohto
druhu na území Česko – Slovenska sa zúčastnilo
35 súťažných tímov a takmer 300 športovcov z
celého Slovenska, Poľska a Česka.
Najvyšší počet účastných družstiev bol z
Bratislavy, Banskej Bystrice, Nitry, Liptovského
Mikuláša, Štúrova, Dolného Kubína, Košíc a
Prešova. Svoj záujem prejavili predovšetkým
vďaka pozitívnym a nezabudnuteľným
zážitkom z minulých ročníkov. Z Českých
miest prišli zástupcovia z Prahy, Ostravy, Brna a
Michálkovic. „Tento rok sa nám podarilo prilákať
aj družstvo z mesta Rabka, z Poľska,“ prezradil
hrdo jeden z organizátorov Jakub Ďuriš.
Najlepším hráčom turnaja sa stal Roman Kubš
(brat slovenského reprezentanta vo volejbale,
účastníka Majstrovstiev sveta, Majstrovstiev
Európy). Ocenenie za najlepšiu hráčku si
prevzala Barbora Michalcová (Strašne dobre,
BB).
Ručne vyrobený výherný pohár s prvým
miestom si odniesli rovnako, ako minulý
rok, Banskobystričania - Strašne dobre.
Druhí najlepší volejbalisti tohto turnaja boli
vyhodnotení Trnavčania - HIT a tretí skončili
Nitrania a Bratislavčania v jednom tíme - Spikes.
POĎAKOVANIE ORGANIZÁTOROV Peter Janík, Veronika Rajnohová, Jakub
Ďuriš:
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„Naše poďakovanie patrí hlavne Mestu Zlaté
Moravce, ako oficiálnemu partnerovi turnaja
a pánovi primátorovi Petrovi Lednárovi,
ktorý nám pri každom turnaji vyšiel v ústrety
a tým nám uľahčil organizáciu. Radi by sme
poďakovali generálnemu partnerovi, firme
Menzi Muck Slovakia, a.s. so sídlom v Nitre
a ďalším sponzorom - Hotel Eminent, Benat
Centrum, iSKEJP - Matej Dvonč, Super TAXI.
Poďakovať chceme aj všetkým školám, ktoré
nám poskytli priestory - Gymnázium Janka
Kráľa, Stredná odborná škola polytechnická,
Obchodná akadémia, ZŠ - Robotnícka, Stredná
odborná škola obchodu a služieb.“
Malé vyznanie a zopár úprimných slov
Jakuba Ďuriša v jeho odkaze patrí všetkým,
v ktorých silách a v záujme je podpora a
pomoc nielen tohto podujatia v budúcnosti.
Dobré skutky sa bez pochýb vracajú späť
v podobe skvelých pocitov z neskrývanej
vďačnosti všetkých zúčastnených a zážitky pri
účasti a pohľade na tieto veľkolepé udalosti:
„Do budúceho roku by som si želal, aby si
viac Zlatomoravčanov uvedomilo, že to, čo
sa deje u nás, v našom meste, sa nedeje nikde
na Slovensku a na takej kvalitnej úrovni, za
čo nám ďakujú mnohí ľudia, ktorí k nám na
turnaj prišli. Dôkazom toho je aj poľské a
české zastúpenie tímov a opätovný záujem o
turnaj v budúcom roku. Už pár dní po turnaji,
sme mali rezervovanú účasť pre všetkých 35
miest na budúci ročník. Bol by som rád, keby si
toto podujatie prišlo pozrieť viac ľudí z nášho
mesta. Tak isto by som bol rád, keby viac
Zlatomoraveckých firiem prispelo na šport v
našom meste. Podporu potrebujeme nielen
my, ale aj školy, ktoré sa snažia urobiť niečo pre
deti, ktoré chcú športovať. Je to reklama pre
naše mesto. Som hrdý a rád, že sa nám jedným
víkendom podarilo zviditeľniť naše malé mesto
na mape Slovenska a ukázať ho aj našim
susedom z Čiech a Poľska. Ešte raz, úprimne za
všetko ďakujeme.“
Ľubomíra Rosinská

OBEC LADICE vyhlasuje výberové
konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/
riaditeľka Materskej školy v Ladiciach
v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkon práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov.
Požadované podmienky na odbornosť
uchádzačov:
- ukončené úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre
materské školy v zmysle zákona č. 317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe
- osobnostné a morálne predpoklady,
občianska bezúhonnosť
- znalosť príslušnej legislatívy
- komunikatívnosť
- riadiace a organizačné schopnosti
- práca s počítačom (Word, Excel, práca s
internetom, Power – Point)
- vyvíjanie mimoškolskej činnosti
- komunikačné, organizačné a riadiace
schopnosti
Zoznam dokladov, ktoré účastník
predkladá do výberového konania:
- prihláška do výberového konania
- profesijný životopis
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra
trestov nie starší ako tri mesiace
- písomne spracovaná koncepcia rozvoja
materskej školy
- potvrdenie o odbornej a pedagogickej
praxi
- súhlas uchádzača na použitie osobných
údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prihlášky zasielajte v termíne do 31.
decembra 2014 do 12.00 h na adresu:
Obecný úrad v Ladiciach, č. 219, 951
77 Ladice. Obálku označte: „Výberové
konanie na riaditeľa MŠ v Ladiciach“
„Neotvárať!“
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového
konania oznámený písomne.
Ing. Juraj Farkaš, starosta obce
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Športom pomáhaj sebe,
aj ostatným
Hokejový klub Zlaté Moravce v spolupráci
s nadáciou GRANVIA predstavuje projekt,
ktorého cieľom je ponúknuť športové aktivity
deťom a mládeži, ktoré si nemôžu športové
aktivity dovoliť. Spolu s ostatnými deťmi
(členovia hokejového klubu) dostanú možnosť
zúčastňovať sa športových aktivít, využívať
bezplatne športové pomôcky, výstroj a
športové potreby a za to budú aj oni vykonávať
aktivity v prospech spoločenstva, v ktorom žijú.
A to bez ohľadu na sociálne zázemie ich rodiny
tak, aby sa u detí a mládeže zvyšovala úroveň
ich občianskej uvedomelosti, kolektívnej
zodpovednosti a pravidiel spolunažívania a
to zážitkovou formou cez komunitu športu,
pravidelného stretávania sa na tréningoch,
formou individuálnych rozhovorov, pozitívnych
vzorov a priateľstva, prepájania detí z rozličných
spoločenských vrstiev, z rozličného rodinného
a spoločenského prostredia. Počas športových
aktivít – zážitkovo si deti a mládež „zažijú“, čo
vlastne tieto slová v praxi znamenajú a aký

majú konkrétny význam a dosah na ich životy
a životy ich rodín.
Prečo práve hokejový klub Zlaté
Moravce?
- hokejový klub podporuje u detí a mládeže
radosť z pohybu, bojuje tým proti drogám,
alkoholizmu, vandalizmu a iným patologickým
javom
- ponúka rôznorodú a vzájomne sa
doplňujúcu mozaiku pohybových aktivít a
programy športovej činnosti ako významný
faktor pre rozvoj telesnej zdatnosti a podpory
zdravia jednotlivcov i populácie
- vedie deti a mládež ku športovej činnosti,
kultúre a vytvára podmienky pre športové
vyžitie v rôznych druhoch športu
- organizuje športové súťaže a podujatia
- organizuje nácviky, sústredenia, vystúpenia,
detské a mládežnícke športové tábory pre
pohybovú prípravu a oddych v priebehu
celého roka
- vedie deti a mládež ku športovej činnosti,
kultúre a vytvára podmienky pre športové
vyžitie aj v rôznych iných druhoch športu (napr.
florbal, hokejbal, inline hokej, pozemný hokej,
krasokorčuľovanie, gymnastika, atletika …)

Deti dostanú svoje vybavenie zdarma,
zároveň budú mať bezplatné tréningy, ale nič
nie je zadarmo. Sami si vyberú dobrovoľnícku
aktivitu, ktorou by chceli niečo vo svojom
prostredí zlepšiť tak, ako to robia ich športové
vzory. Deti budú vedené k tomu, prečo je
dobré si pomáhať, vďaka čomu aj oni môžu
športovať.
Cieľová skupina detí bude všetky
aktivity absolvovať aj s ostatnými deťmi,
ktoré sú členmi hokejového klubu.
Prostredníctvom športu sa deti a mládež
učia pravidelnému návyku – ísť na tréning,
koncentrovať sa na výkon, zvládať prehry,
dosahovať výhry. Cieľová skupina tak zažíva, že
je potrebné najskôr niečo dať (svoj pot, tréning)
a až potom prichádzajú výsledky, deti sa
zároveň učia zodpovednosti za svoje správanie,
čo sa dá v prenesenom význame aplikovať
na skutočný život. Športové prostredie je
zároveň tou najlepšou platformou na zážitok
vzájomného spolužitia – získanie výhod pre
seba, cez prácu na sebe, zvládanie konfliktov,
držať spolu ako tím, uvedomenie si, že každý
článok spoločnosti, tímu, je dôležitý.
Výbor HC ZM

ktoré sa konali dňa 27. októbra v zasadačke
interného oddelenia nemocnice. Na skúškach
boli prítomní členovia komisie - Mgr. Stanislav
Ivanička (riaditeľ ÚPSVR Nitra), Mgr. Viera
Kazimírová (riaditeľka SČK, územný spolok
Nitra, lektorka), Mgr. Katarína Slováčiková
(riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb
NITRAVA, lektorka), Mgr. Marta Rebová
(námestníčka pre ošetrovateľstvo) a Mgr.
Edita Grzybová (vedúca sestra chirurgického
oddelenia). Okrem spomínaných lektoriek
lektorovala aj MUDr. Mária Borguľová a Mgr.
Emília Šranková.
„Blahoželám vám k úspešnému ukončeniu
opatrovateľského kurzu, záverečné skúšky ste
zvládli naozaj vynikajúco,“ skonštatovala Viera
Kazimírová vo svojom zhrňujúcom prejave.
K absolventkám sa postupne prihovorili aj
ďalší členovia skúšobnej komisie, vrátane
prítomného Stanislava Ivaničku, ktorý im
zaželal, aby sa kurz stal ich odrazovým
mostíkom do pracovnej kariéry a aby
vedomosti, nadobudnuté pod vedením

kvalifikovaných lektorov, čo najlepšie využili a
zúročili.
Vyzdvihnutie kvalít, šikovnosti a vhodných
predispozícií nových opatrovateliek sa
preklenulo k obojstrannému úprimnému
a srdečnému ďakovaniu, ktoré umocnili
darované kvety a malé pozornosti. Poďakovanie
patrí naozaj všetkým, ktorí sa na zdarnom a
hladkom priebehu kurzu podieľali. Po menšom
napätí, prameniacom zo samotných skúšok,
nezostalo ani stopy, vystriedala ho čistá radosť
z úspechu, ku ktorému im gratulujeme.
Novovzniknuté
priateľstvá
v
kruhu
absolventiek sa po zdarnom konci v posledný
deň utužovali bezprostrednými rozhovormi v
uvoľnenej atmosfére a pri občerstvení, ktoré
pripravili.
Všetkým želáme veľa pozitívnej energie, síl,
optimizmu a pevného zdravia pri vykonávaní
opatrovateľskej práce, ktorá sa mnohým z nich
stáva životným poslaním.

Úspešné ukončenie
opatrovateľského kurzu
„Ak práca nie je pretkaná láskou, je
zbytočná.“ (Matka Tereza)
Za zbytočnú sa určite nepovažuje práca
opatrovateliek vyžadujúca si obrovskú dávku
ľudskosti, empatie, trpezlivosti, láskavosti a
samotnej lásky. Jej vykonávaniu predchádza
získanie veľkého množstva vedomostí, znalostí
a samotnej praxe.
Na výzvu organizovania opatrovateľského
kurzu, podanú Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny, zareagoval Slovenský červený
kríž, ktorý bol vo výberovom konaní úspešný
a mal preškoliť okolo 50 ľudí v Nitre a na
Zlatomoravecku.
Nový pracovný život, ktorého posolstvom
je pomáhať, naštartovalo 23 žien zo Zlatých
Moraviec a blízkeho okolia. Všetky záverečnou
skúškou
úspešne
zvládli
6-týždňový
opatrovateľský kurz, ktorého praktická, aj
teoretická časť prebiehala v zlatomoraveckej
Mestskej nemocnici profesora MUDr. Rudolfa
Korca. Za úspešným zvládnutím skúšok
a získaním certifikátu platiaceho v rámci
celej Európy stáli fundované lektorky, ktoré
im odovzdali veľké množstvo potrebných
informácií, rád a osobných skúseností. Praktické
skúšky pokračovali ústnymi a písomnými,
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INFORMÁCIA
o prenájme voľných
nebytových priestorov
Mesto Zlaté Moravce na základe § 9a ods. 9
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov a v nadväznosti
na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov poskytne do
priameho prenájmu
n nebytové priestory nachádzajúce sa
v nehnuteľnosti – budova na Ul. Viničná
č. 1, Zlaté Moravce so súpisným číslom
3282, o celkovej výmere 70,2 m², účel
využitia prenájmu priestorov: obchod, sklad,
výrobné priestory, a pozemok /prislúchajúca
časť dvora/
n nebytové priestory nachádzajúce sa
v nehnuteľnosti – budova na Ul. Viničná
č. 1, Zlaté Moravce so súpisným číslom
3282, o celkovej výmere 16,62 m², účel
využitia prenájmu priestorov: obchod, sklad,
výrobné priestory, a pozemok /prislúchajúca
časť dvora/
n nebytové priestory nachádzajúce sa
v nehnuteľnosti – budova na Ul. Viničná
č. 1, Zlaté Moravce so súpisným číslom
3283, o celkovej výmere 231 m², účel
využitia prenájmu priestorov: obchod, sklad,
výrobné priestory, a pozemok /prislúchajúca
časť dvora/
n nebytové priestory nachádzajúce sa
v nehnuteľnosti – budova na Ul. Viničná
č. 1, Zlaté Moravce so súpisným číslom
3283, o celkovej výmere 135 m², účel
využitia prenájmu priestorov: obchod, sklad,
výrobné priestory, a pozemok /prislúchajúca
časť dvora/
n nebytové priestory nachádzajúce sa
na prízemí nehnuteľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova č. 183, Zlaté Moravce so
súpisným číslom 1330 /Administratívna
budova/, kancelária č. 004, o celkovej
výmere 16,00 m², účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária, kde končí nájom
31.12.2014
n nebytové priestory nachádzajúce sa
na I. poschodí nehnuteľnosti – budova
na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom 1330 /
Administratívna budova/, kancelária č.
104 a č. 112, o celkovej výmere 42,35 m²,
účel využitia prenájmu priestorov: kancelária,
kde končí nájom 31.12.2014
n nebytové priestory nachádzajúce sa
na I. poschodí nehnuteľnosti – budova
na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom 1330 /
Administratívna budova/, kancelária č.
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101 a č. 103 a č. 100, o celkovej výmere
65,43 m², účel využitia prenájmu priestorov:
kancelária, kde končí nájom 31.12.2014
n nebytové priestory nachádzajúce sa
na I. poschodí nehnuteľnosti – budova
na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom 1330 /
Administratívna budova/, kancelária
č. 107, o celkovej výmere 22,20 m², účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, kde
končí nájom 31.12.2014
n nebytové priestory nachádzajúce sa
na I. poschodí nehnuteľnosti – budova
na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom 1330 /
Administratívna budova/, kancelária č.
102, o celkovej výmere 18,86 m², účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, kde
končí nájom 31.12.2014
n nebytové priestory nachádzajúce sa
na prízemí nehnuteľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova č. 183, Zlaté Moravce so
súpisným číslom 1330 /Administratívna
budova/, nebyt. priestor č. 006 a č. 007,
o celkovej výmere 63,04 m², účel využitia
prenájmu priestorov: sklad, kde končí nájom
31.12.2014
n nebytové priestory nachádzajúce sa
na I. poschodí nehnuteľnosti – budova
na Ul. Hviezdoslavova č. 183, Zlaté
Moravce so súpisným číslom 1330 /
Administratívna budova/, kancelária č.
105, o celkovej výmere 22,20 m², účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, kde
končí nájom 31.12.2014
n nebytové priestory nachádzajúce sa
na I. poschodí nehnuteľnosti – budova
na Ul. Hviezdoslavova 64, Zlaté Moravce
– CENTRUM ŽITAVA so súpisným číslom
2087, o celkovej výmere 10,00 m², účel
využitia prenájmu priestorov: kancelárske
priestory, kde končí nájom 31.12.2014
n nebytové priestory nachádzajúce sa
v nehnuteľnosti – budova na Ul. Župná,
Zlaté Moravce so súpisným číslom 2392
/nízka administratívna budova/, o celkovej
výmere 21,00 m², účel využitia prenájmu
priestorov: sklad, kde končí nájom 31.12.2014
n nebytové priestory nachádzajúce
sa na poschodí nehnuteľnosti – budova
na Ul. Duklianska 2/A, Zlaté Moravce
so súpisným číslom 1572 /“Stredisko
občianskej vybavenosti“/, o celkovej
výmere 47,39 m², účel využitia prenájmu
priestorov: obchodné priestory, kde končí
nájom 31.12.2014
n nebytové priestory nachádzajúce
sa na poschodí nehnuteľnosti – budova
na Ul. Duklianska 2/B, Zlaté Moravce
so súpisným číslom 1572 /“Stredisko
občianskej vybavenosti“/, o celkovej

výmere 54,40 m², účel využitia prenájmu
priestorov: kaderníctvo, kde končí nájom
31.12.2014
n pozemok – parcely KN reg. „C“, č.
parcely 2520, druh pozemku: ostatné plochy,
vedenej na LV č. 3453, kde končí nájom
31.12.2014
Účel využitia prenájmu časti pozemku:
nepodnikateľské účely /záhradka/
n časť pozemku – z parcely KN reg. „C“,
č. parcely 3345/3, druh pozemku: záhrady,
vedenej na LV č. 3453, kde končí nájom
31.12.2014
Účel využitia prenájmu časti pozemku:
nepodnikateľské účely /záhradka/
n časť pozemku – z parcely KN reg. „C“,
č. parcely 3345/3, druh pozemku: ostatné
plochy, vedenej na LV č. 3453, kde končí
nájom 31.12.2014 Účel využitia prenájmu časti
pozemku: nepodnikateľské účely /záhradka/
n nebytové priestory nachádzajúce sa
v nehnuteľnosti – budova na Ul. Staničná
23, Zlaté Moravce so súpisným číslom
884, o celkovej výmere 169,00 m², účel
využitia prenájmu priestorov: obchod, sklad,
prevádzka, výrobné priestory
n nebytové priestory nachádzajúce sa
na I. poschodí nehnuteľnosti – budova
na Ul. Hviezdoslavova 64, Zlaté Moravce
– CENTRUM ŽITAVA so súpisným číslom
2087, o celkovej výmere 249,54 m², účel
využitia prenájmu priestorov: obchod, sklad,
výrobné priestory
n nebytové priestory nachádzajúce sa
na I. poschodí nehnuteľnosti – budova
na Ul. Hviezdoslavova 64, Zlaté Moravce
– CENTRUM ŽITAVA so súpisným číslom
2087, o celkovej výmere 73,90 m², účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária,
obchodné priestory
n nebytové priestory nachádzajúce sa
na I. poschodí nehnuteľnosti – budova
na Ul. Hviezdoslavova 64, Zlaté Moravce
– CENTRUM ŽITAVA so súpisným číslom
2087, o celkovej výmere 75,00 m², účel
využitia prenájmu priestorov: kancelárske
priestory, obchodné priestory, skladové
priestory
Lehota na predkladanie návrhov nájomných
zmlúv končí dňa 15.12.2014 o 13.00
hod. Bližšie informácie o prenájme vyššie
uvedených nehnuteľností získate na úradnej
tabuli a internetovej stránke Mesta Zlaté
Moravce n www.zlatemoravce.eu, /Mesto a
jeho správa, Úradná tabuľa mesta, rok 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
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Spoločenská kronika
Opustili nás

Narodili sa
23. 10. Jakub Slobodník, (N) Partizánske
28. 10. Adam Skyva, (N) Banská Štiavnica
30. 10. Nina Garajová, (N) Nitra
03. 11. Adam Mihók, (N) Levice
04. 11. Nela Furková, (N) Nitra
06. 11. Jakub Žiak, (N) Banská Štiavnica

Povedali si áno
18. 10. Matej Podolský, Senec a Ľubica
Varhaníková, Zlaté Moravce
24. 10. Róbert Karvay, Zlaté Moravce a Júlia
Áčová, Zlaté Moravce
15. 11. Ladislav Vaškovič, Zlaté Moravce a Erika
Račková, Nové Zámky

Jubilanti
01. 11. Berta Blašková, Zlaté Moravce, 85 r.
07. 11. Jozef Drgoňa, Zlaté Moravce, 85 r.
08. 11. Jozef Martinec, Chyzerovce, 85 r.
08. 11. Katarína Ondrejmišková, Zlaté Moravce,
90 r.
09. 11. Alžbeta Koprdová, Zlaté Moravce, 80 r.
11. 11. Anna Drienovská, Zlaté Moravce, 80 r.
14. 11. Helena Malá, Zlaté Moravce, 90 r.
17. 11. Jozef Žembery, Zlaté Moravce, 80 r.
23. 11. Mária Viteková, Zlaté Moravce, 80 r.
24. 11. Katarína Molnárová, Zlaté Moravce, 85 r.
24. 11. Ing. Martin Turček, Zlaté Moravce, 80 r.
01. 12. Mária Pavlusová, Zlaté Moravce, 80 r.
06. 12. Mária Kostolányová, Zlaté Moravce, 80 r.
18. 12. Magdaléna Komárová, Zlaté Moravce, 85 r.
19. 12. Libuša Rakovská, Zlaté Moravce, 90 r.

Poďakovanie
Touto cestou by som sa rada poďakovala
celému kolektívu chirurgického oddelenia
v nemocnici Zlaté Moravce za kvalitnú a
profesionálnu starostlivosť a za príkladný
ľudský prístup. V mesiaci október bol u vás
hospitalizovaný môj otec Jozef Ondrovič a
vrátil sa do domáceho liečenia s pocitom, že
nebol len číslo v záznamoch. Ešte raz veľké
ďakujem za otca a jeho najbližších.

15. 10. Paulína Šabová, 1932, Topoľčianky
15. 10. Pavel Šesták, 1939, Zlaté Moravce
17. 10. Helena Benčaťová, 1931, Čaradice
17. 10. Ivan Kűhtreiber, 1942, Choča
19. 10. Mária Šulovská, 1936, Neverice
20. 10. Mária Kišová, 1959, Nevidzany
20. 10. Paulína Rajnohová, 1924, Volkovce
24. 10. Alžbeta Šutková, 1942, Zlaté Moravce
25. 10. Michal Šabo, 1946, Zlaté Moravce
26. 10. Ján Košút, 1942, Zlaté Moravce
27. 10. Antónia Studená, 1914, Vieska nad Žitavou
31. 10. Jozef Kecskes, 1936, Sľažany
01. 11. Mária Chalupová, 1949, Choča
01. 11. Ivan Košút, 1946, Zlaté Moravce
03. 11. Mária Mareková, 1937, Jedľové Kostoľany
06. 11. Ivan Klučiar, 1945, Vieska nad Žitavou
07. 11. Barbora Andorová, 1925, Zlaté Moravce
09. 11. Anna Hričovská, 1936, Zlaté Moravce
10. 11. Adam Flajs, 1928, Zlaté Moravce
12. 11. Helena Csandová, 1941, Skýcov
13. 11. Milan Hubač, 1938, Zlaté Moravce
14. 11. Jozef Koprda, 1931, Tesárske Mlyňany
14. 11. Štefan Néma, 1952, Zlaté Moravce
15. 11. Marian Laktiš, 1952, Zlaté Moravce
16. 11. Vincent Končal, 1932, Slepčany
16. 11. Elena Molentová, 1930, Nemčiňany
19. 11. Jozef Haveta, 1933, Neverice
19. 11. Oto Halás, 1933, Beladice
20. 11. Štefánia Vargová, 1931, Ladice
21. 11. Mária Vrábelová, 1932, Mankovce
21. 11. Anna Števulová, 1932, Topoľčianky
23. 11. Miloš Lukniš, 1970, Hosťovce

Poďakovanie
Prežívame precítený, úprimný a hlboký
smútok nad smrťou mojej manželky Barbory
Andorovej, ktorú sme odprevadili na poslednej
ceste dňa 10. novembra 2014 v Krematóriu
Nitra. Manžel Ľudovít a ďalší účastníci
obradov srdečne ďakujú za vyjadrenú sústrasť
nad odchodom našej milej a vzácnej osoby,
ktorá mávala vždy pre nás radostné slovo,
či potešujúci úsmev. Touto spomienkou
vyslovujeme všetkým účastníkom obradov
a ďalším známym priateľské poďakovanie.
Spomínajme na ňu s láskou.
Odpočívaj v pokoji, naša Barborka!
Manžel Ľudovít s rodinou

Smútočné oznámenie
“Kto ťa poznal, ten pozná našu bolesť,
ten vie, čo sme v Tebe stratili.
V našom srdci žiješ večne ďalej spi sladko, veď sa opäť stretneme.”
Dňa 26.10.2014 nás náhle vo veku
71 rokov opustil náš drahý manžel,
otec, starý otec a priateľ

Ján Košút

Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.
11/027/2014/PČ, 11/023/2014 – 24494/DZ

Pohotovosť lekární
01. - 23. 12. Lekáreň Dr. MAX, OC Tesco,
Hviezdoslavova 3, Zlaté Moravce,
denne od 8.00 do 20.00, kontakt: 0901
961 090
24. 12. (streda) Lekáreň Dr. MAX,
OC Tesco, Hviezdoslavova 3, Zlaté
Moravce, od 8.00 do 12.00, kontakt:
0901 961 090. V čase od 12.00 do 20.00 h
Lekáreň ŠKORPIÓN, Bernolákova 24,
Zlaté Moravce, kontakt: 037/6424 540
25. 12. (štvrtok) Lekáreň TULIP,
Hviezdoslavova 64A, Zlaté Moravce
v čase od 8.00 do 20.00, kontakt: 037/
6424 217
26. - 30. 12. Lekáreň Dr. MAX, OC Tesco,
Hviezdoslavova 3, Zlaté Moravce, od
8.00 do 20.00, kontakt: 0901 961 090
31. 12. (streda) Lekáreň Dr. MAX, OC
Tesco, Hviezdoslavova 3, Zlaté Moravce
v čase od 8.00 do 18.00, kontakt: 0901
961 090. V čase od 18.00 do 20.00
Lekáreň IRIS, Nám A. Hlinku 28, Zlaté
Moravce, kontakt: 037/6423 234

Iveta Kubrovičová
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Oficiálne výsledky komunálnych volieb 2014 Pozvánky
Súčasného primátora Ing. Petra Lednára, CSc.
vystrieda v kresle 2. januára 2015

Ing. Serafína Ostrihoňová.

Počet zvolených poslancov: 17
JUDr. Alžbeta Esterková, NEKA
Mgr. Denisa Uhrinová, NEKA
PaedDr. Dušan Husár, NEKA
Ivan Madola KDH, SMER-SD
PharmDr. Ivona Vicianová, JUDr.KDH,
SMER-SD
Ing. Ján Adamec, KDH, SMER-SD
RNDr. Jozef Paluška, NEKA
Ing. Karol Švajčík, NEKA
PaedDr. Klaudia Ivanovičová, NEKA
Ing.Marek Holub, NEKA
MVDr. Marta Balážová, NEKA
Mgr. Michal Cimmermann, NEKA
MUDr. Oto Balco, NEKA
JUDr. Pavel Dvonč, NEKA
PaedDr. Pavol Petrovič, NEKA
Mgr. Roman Šíra, NEKA
Vladimír Klučiar, KDH, SMER-SD

„Verím, že si občania nášho mesta zvolili do vedenia tých najsprávnejších ľudí a som
rád, že sa obohatilo o nehu a empatiu žien, šikovnosť, rozhľadenosť a energickosť
mladých zástupcov. Dúfam, že budú nachádzať spoločnú reč pre rovnaké ciele so
vzájomným porozumením a všetkým z nich prajem veľa úspechov a múdrych
rozhodnutí.“

Všetko dobré praje Ing. Peter Lednár, CSc.

Deti privítali Mikuláša
Predvianočný čas začína adventom, ktorý
sa nesie v duchu očakávania Vianoc. Vítanie
Mikuláša na školách, vianočné besiedky,
vianočné trhy, tvorivé dielne a iné akcie pre deti.
Príchodom Mikuláša sa v Zlatých Moravciach
začína organizovať množstvo vianočných
kultúrnych podujatí a počas adventných dní
aj prípravy na najkrajšie sviatky roka. Mikuláš
do mesta zavítal 5. decembra 2014 ako po iné
roky na parádnom koči s konským záprahom a
na námestí Andreja Hlinku rozsvietil vianočný
stromček. Prišiel ako obvykle s plným košíkom
sladkostí v sprievode svojich symbolických
spoločníkov - anjelom a
čertom. Deti
Mikulášovi recitovali pekné básničky za ktoré
dostali pochvalu a odmenu.
Obľúbenému kultúrnemu podujatiu chýbala
tá pravá mikulášska atmosféra so zimou
a snehom, z ktorej sa vedia najviac radovať deti.
Anton Kaiser

n Vianočné inšpirácie z Arboréta Mlyňany
SAV – Pozývame Vás na predvianočnú
prechádzku Arborétom s možnosťou
zakúpenia adventných a vianočných
aranžmánov a stromčekov v dňoch od 24.
novembra do 18. decembra. V kaštieli denne od
7.00 h do 14.30 h a na vrátnici denne aj počas
víkendov. V predajni denne od 7.00 h do 14.30 h,
okrem víkendov a sviatkov, do vypredania
zásob. Kontakt: www.arboretum.mlynany.
sk, tel. 0915 771 864
n Mestské múzeum v Zlatých Moravciach
Vás srdečne pozýva na výstavu s názvom
Tradičné Vianoce, ktorá sa bude konať od
8. decembra do 23. decembra. Bude v nej
vystavená ukážka tradičného vianočného
stromčeka, stolovania našich predkov,
medovníky, betlehem nielen z dreva, ale i
medovníkového cesta, paličkovaná čipka,
ľudová výšivka, ale i drevorezba pána Vaňa s
vianočným motívom.
n Mesto Zlaté Moravce Vás pozýva na
Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 16.
decembra o 16.00 h v DS Mestského strediska
kultúry a športu. O program sa postarajú žiaci
a pedagógovia Základnej umeleckej školy.
Vstupné zdarma.
n Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce
Vás srdečne pozýva na vianočnú akadémiu
„Na krídlach anjelov...“, ktorá sa uskutoční 17.
decembra o 15.00 h v DS Mestského strediska
kultúry a športu. V programe účinkujú žiaci
základnej školy. Tešíme sa na stretnutie s Vami!
n V utorok 23. decembra sa v Budha Bare
so začiatkom o 19.00 h uskutoční Whiskyho
cestovateľské kino: Čína a Kambodža.
Dobrodružstvá a fotky speváka kapely
Slobodná Európa z jeho potuliek po Kambodži
a čínskej horskej provincii Yunnan. Predpredaj
je v plnom prúde, vstupné 4 €.
n V sobotu 27. decembra prebehne v DISCO
BARE PONORKA NOISY PARTY: Attack of Rage,
Craniotomy, Pantera rev. (Domination Project),
Peorth, Revealing the Conscience. Začiatok o
19.00 h – 5 €, pivo, guláš, tombola.
n V sobotu 27. decembra sa uskutoční v
Quadraton clube na Továrenskej ulici akcia
pod názvom WiTHOUT HELP a to od 21.00 h
do 04.00 h.
n KYSUCKÝ PRAMEŇ z Oščadnice
- TV Šláger a ich hostia
13. februára 2015 o 18.00 h, vstupné 7 €,
predpredaj vstupeniek MSKŠ
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