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V tomto čísle:
Výsledky
župných volieb
Pozrite si oficiálne výsledky
z voľby predsedu NSK a z voľby župných poslancov kandidujúcich za okres Zlaté Moravce - volebný obvod č. 8.
Čítajte na strane 2

Rekonštrukcia
MŠ Kalinčiakova
Materskú školu na Kalinčiakovej ulici čaká rozsiahla rekonštrukcia i nová výstavba.
Mesto na tento projekt získalo
nenávratný finančný príspevok vo výške vyše 360-tisíc eur.
Čítajte na strane 3

Zimný štadión
je otvorený
Zlatomoravský zimný štadión na Továrenskej ulici vstúpil do novej sezóny
2017/2018. Ľadová plocha
je od začiatku októbra prístupná pre športovcov i pre
korčuliarsku verejnosť.
Čítajte na strane 4

Mesiac
úcty k starším
Október je vyhlásený za
Mesiac úcty k starším – pri
tejto príležitosti sa v Zlatých Moravciach uskutočnilo tradičné podujatie určené pre skôr narodených
Zlatomoravčanov.
Čítajte na strane 6

Výstavba kruhového objazdu v závere októbra.

Kruhový objazd pred radnicou sa stáva realitou
Výstavba okružnej križovatky pred zlatomoravským
mestským úradom prebieha v plnom prúde. Vodiči sa musia obrniť dávkou trpezlivosti, treba rátať s viacerými dopravnými obmedzeniami. Stavebné práce potrvajú niekoľko týždňov.
S výstavbou nového kruhového objazdu sa začalo
2. októbra 2017. Jej realizáciu
vykonáva spoločnosť ViOn a.s.
Zlaté Moravce, ktorá túto zákazku získala v elektronickej aukcii.
Podľa podpísanej stavebnej
zmluvy by kruháč mal byť hotový najneskôr do štyroch mesiacov od začatia jeho výstavby.
Postavený by však mohol byť
aj v skoršom termíne, pravdepodobne ešte pred Vianocami.
„Spoločnosť ViOn prisľúbila vyvinúť maximálnu snahu
o ukončenie do konca roka
2017. Z tohto dôvodu je preto
plánované asfaltovanie v termíne 2.- 3. decembra 2017. Dodržanie spomínaných termínov
však závisí od mnohých, často
nepredvídateľných skutočností,
do ktorých samozrejme zasahuje ešte faktor počasia. Rovnako

nemožno opomenúť potrebné kroky v zmysle legislatívy,
ktoré je potrebné absolvovať
ešte pred samotnou prekládkou elektrických rozvodov,“ vysvetľuje Júlia Bacigálová, vedúca
Oddelenia investičnej výstavby
a hospodárskej činnosti mestského úradu.
Harmonogram prác je podľa
nej nastavený tak, že sa pracuje
priebežne na všetkých objektoch. Majú sa tým minimalizovať
obmedzenia dopravy a zároveň
sa tak majú rešpektovať doby
dodania špecifických materiálov a prác.

Dopravné
obmedzenia
Dopravné obmedzenia sa
mesto snaží zmierniť čo možno
najviac. „V praxi to znamená, že
sa robia prekopávky čiastočne

a v menej exponovaných dopravných časoch. Rovnakým
postupom je plánované aj budovanie ostrovčekov a realizácia
prác na samotnej komunikácii,“
uviedla Bacigálová.
V mesiaci október sa na križovatke uskutočnili celkovo tri
čiastočné uzávierky. Všetky počas víkendov. V novembri nie sú
na pláne žiadne uzávierky. December so sebou podľa plánu
prinesie jednu úplnú odstávku
- počas víkendu 2. decembra 3. decembra 2017. „V prípade
nepredvídateľných okolností sa
táto uzávierka môže presunúť o
jeden týždeň - na víkend 9. decembra - 10. decembra 2017,“
doplnila Bacigálová. O odstávke bude vodičov informovať
prenosné dopravné značenie.
Okrem dopravných obmedzení prídu na rad aj obmedzenia ohľadom inžinierskych sietí.
Tie však podľa šéfky oddelenia
výstavby budú krátkodobého
charakteru a dotknú sa len niektorých odberateľov.
(Pokračovanie na strane 2)
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Voľby do VÚC 2017: Výsledky z okresu Zlaté Moravce
V sobotu 4. novembra 2017 sme si na Slovensku volili zástupcov do orgánov samosprávnych krajov. Pozrite si oficiálne výsledky z voľby predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a z voľby župných poslancov kandidujúcich
za okres Zlaté Moravce - volebný obvod č.8.
Volebná účasť sa v zlatomoravskom okrese vyšplhala
k 33, 21 percentám. Vo volebných miestnostiach si obálku
z 34 965 voličov zapísaných
v zoznamoch voličov prevzalo
11 613 z nich. Volebné komisie
zapísali 11 394 platných hlasov
Meno kandidáta

pri voľbe predsedu a 11 213
platných hlasov pri voľbe do
zastupiteľstva.
Staronovým predsedom
Nitrianskeho samosprávneho kraja sa stal Milan Belica (SMER-SD, SNS, MOST
- HÍD). Získal dokopy 52 184

platných hlasov (34,10 %)
v rámci celého kraja. Z okresu Zlaté Moravce mu svoj
hlas odovzdalo 6 122 voličov
(53,73 %). S týmto počtom
dosiahol jednoznačné prvenstvo aj v našom volebnom obvode. Celkovo sa o miesto
župana v Nitrianskom kraji
uchádzalo osem kandidátov.
V okrese Zlaté Moravce
bojovalo o stoličku župného poslanca spolu 18 kandidátov. Z nich si obyvatelia

Politický subjekt alebo
nezávislý kandidát (NEKA)

Marián Kéry

zvolili dokopy troch poslancov. Najviac hlasov spomedzi všetkých kandidátov
získal Marián Kéry (SMERSD, SNS, MOST - HÍD), ktorého volilo 4 107 občanov.
Medzi poslancov VÚC sa
dostala aj Marta Balážová (NEKA) a Milan Galaba (SMER-SD, SNS, MOST
- HÍD). Pozrite si, ako dopadli
jednotliví poslaneckí kandidáti z volebného obvodu č. 8.:

Počet platných hlasov

SMER-SD, SNS, MOST – HÍD

4 107

Marta Balážová

NEKA

3 069

Milan Galaba

SMER-SD, SNS, MOST – HÍD

2 793

Denisa Uhrinová

NEKA

2 453

Peter Štepianský

SMER-SD, SNS, MOST – HÍD

2 112

Vladimír Klučiar

NEKA

1 829

Ondrej Kozolka

SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA

1 810

Ivan Debnár

SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA

1 435

Martina Valašiková

ĽS Naše Slovensko

1 378

Jaroslav Dubec

SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA

1 211

Juraj Obert

KSS

1 127

Erik Pšenák

ĽS Naše Slovensko

1 019

Július Kunkela

ĽS Naše Slovensko

1 017

Rastislav Čápora

NEKA

847

Marek Rajnoha

NEKA

752

Mário Balázs

DOMA DOBRE

701

Anton Berczy

NEKA

565

Katarína Magyarová

SME RODINA - Boris Kollár

280

Peter Klimant

Kruhový objazd pred radnicou sa stáva realitou
(Pokračovanie zo strany 1)
„Vybuduje sa celá prekládka
vedenia inžinierskej siete (voda,
elektrina, telefón) a až potom sa
zrealizuje tzv. ostré prepojenie,
čo znamená obmedzenie jednotlivých odberateľov rádovo
len v hodinách, podobne ako
napríklad pri poruche,“ dodala.

Za vyše
pol milióna
Na výstavbu novej okružnej
križovatky bolo vyčlenených
rovných 500 160 eur. Celú túto
čiastku však neuhrádza len samotné mesto. Prispeje aj Nitriansky samosprávny kraj (NSK)

a Západoslovenská vodárenská
spoločnosť. Z mestskej kasy pôjde presne 209 906, 70 eur. Ide
o financie, ktorých vyčlenenie
schválilo zlatomoravské mestské zastupiteľstvo. Vodárne zaplatia 103 138, 95 eur a župa
prispeje sumou 187 114, 35 eur.
„NSK musel byť zapojený do
tohto procesu, keďže tri ramená cesty vznikajúcej okružnej

križovatky sú súčasťou ciest II.
a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve NSK. Verím, že po dokončení
križovatky sa zvýši bezpečnosť a
plynulosť cestnej premávky, čo
ocenia najmä vodiči prichádzajúci z mestskej časti Chyzerovce,“ povedal Marián Kéry, poslanec Národnej rady Slovenskej
republiky a poslanec NSK.
Peter Klimant
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Mestu boli schválené  peniaze na rekonštrukciu MŠ Kalinčiakova
Materskú školu na Kalinčiakovej ulici v Zlatých Moravciach čaká rozsiahla rekonštrukcia i nová výstavba. Mestu bol na tento projekt schválený nenávratný finančný
príspevok vo výške vyše 360-tisíc eur. Stavebné práce by
sa mohli začať realizovať v apríli budúceho roku.
Dotáciu má mesto schválenú z Integrovaného regionálneho operačného programu,
v ktorom bolo úspešné s projektom „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania detí v MŠ
Kalinčiakova, Zlaté Moravce“.
Ten samospráva podala ešte
vo februári tohto roka. O jeho
schválení bola radnica informovaná v polovici septembra 2017.
Ide celkovo o sumu 361 270
eur, ktorá bude použitá na rekonštrukciu škôlky na Kalinčiakovej ulici. Samospráva
projekt spolufinancuje piatimi percentami, čo činí 19 014
eur. Celá rekonštrukcia tak
vyjde na sumu 380 285 eur.

Zvýši sa kapacita
školy
Mesto chce vďaka tomuto
projektu zvýšiť kapacitu materskej školy, prispieť k zaškoleniu detí v materskej škole
a zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie, ktoré

MŠ Kalinčiakova

má prispievať k zvládnutiu
povinnej školskej dochádzky.
Podľa vyjadrenia Mariána
Kováča, prednostu Mestského úradu v Zlatých Moravciach, má schválený projekt
tri hlavné aktivity. Prvou aktivitou je prístavba novej triedy
a rekonštrukcia zdravotechniky. „V rámci tejto aktivity
sa uskutoční prístavba novej
triedy, ktorá bude umiestnená medzi triedou VI. a riaditeľňou a zároveň rekonštrukcia zdravotechniky, konkrétne
sociálnych zariadení. Rekonštrukcia zdravotechniky bude
zabezpečená už v existujúcich
priestoroch. Ide o skvalitnenie
a zlepšenie podmienok pre
existujúce deti,“ hovorí Kováč.
Čo sa týka spomínanej prístavby, umiestnená bude
medzi pavilónmi Š1 a Š3 v severovýchodnej časti. Podľa
predbežného návrhu by v nej
mala byť vytvorená herňa so
spálňou, hygienické zázemie,
miestnosť pre upratovačku
a prezliekareň.

MŠ Kalinčiakova
„Navrhovaná prístavba
bude realizovaná ako murovaná stavba z plynosilikátových tvárnic – tzv. pórobetón. Navrhované obvodové
nosné steny budú spojené
s existujúcimi stavebnými
konštrukciami - existujúce
obvodové steny a strop, stužujúcim železobetónovým
vencom. Nad prístavbou
je navrhnutá plochá strecha z drevených zbíjaných
nosníkov so styčníkovými
plechmi,“ vysvetľuje prednosta, podľa ktorého by sa
prístavbou mala zvýšiť kapacita školy minimálne o desať
žiakov.

Výmena okien
a dverí
Druhá aktivita projektu
je zameraná na zvyšovanie
energetickej hospodárnosti budov materskej školy. Na
pláne je výmena ich okien
a dverí.
„Oknami uniká najviac tepelnej energie, a preto ku
komplexnej rekonštrukcii
a obnove objektu patrí aj
výmena okien. Navrhujú
sa plastové okná vyrábané z kvalitných sedem komorových profilov s izolačným trojsklom,“ poznamenal
Kováč.

Nové vybavenie
Treťou aktivitou projektu je
obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej
školy. Touto aktivitou dôjde
podľa Kováča k zabezpečeniu vybavenia do novovzniknutej triedy.
Zakúpiť by sa mala nová
sada nábytku a zároveň i didaktické prostriedky k podpore inkluzívneho vzdelávania. Tie by mali byť následne
využívané už existujúcimi,
ale aj novými kapacitami
detí.

Začať by sa
mohlo v apríli
Podľa slov primátora Zlatých Moraviec Dušana Husára v súčasnej dobe prebieha
vyhodnocovanie jednotlivých ponúk na zrealizovanie
projektu. Verejné obstarávanie zhotoviteľa pre mesto
zabezpečuje externý verejný
obstarávateľ.
„Keď sa tento proces ukončí,
začne sa komunikovať s implementačnou agentúrou
a predpokladáme, že ak všetko pôjde dobre, tak v mesiaci
apríl budúceho roku by sme
mohli začať s rekonštrukciou,“
povedal Husár na záver.
Peter Klimant
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V zlatomoravskom kaštieli pribudnú nové okná
Hlavný stánok kultúry nášho mesta čaká v mesiaci november rekonštrukcia. Na pláne je výmena siedmich historických okien, ktoré už boli v dezolátnom stave. Nadviaže sa tak na rekonštrukciu z minulého roka, kedy sa
v kaštieli menili okná a balkónové dvere v obradnej sále.
Na nové drevené okná
kaštieľa, ktorý je sídlom
Mestského strediska kultúry
a športu (MSKŠ), sa z mestského rozpočtu vyčlenilo
celkovo 19 510 eur. Poslanci
tieto peniaze odklepli na 29.
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Prispel aj Nitriansky
samosprávny kraj, ktorý pre
tento účel poskytol dotáciu
vo výške 3 320 eur.
Na pláne je rekonštrukcia
siedmich okien na prvom poschodí budovy. Ide o pôvodné okná, ktoré sa nachádzajú
v najhoršom stave spomedzi
všetkých doposiaľ nemenených. „Už sa neotvárajú, sú

priklincované, sklenené výplne sú popukané. Sú už na nich
veľmi veľké medzere, dochádzalo tu preto k únikom tepla,“ povedala riaditeľka MSKŠ
Simona Holubová.
Ako ďalej uviedla, rekonštrukcia sa uskutoční v polovici novembra. Výmena bude
vraj rýchla, osadené by mali
byť v priebehu jedného týždňa. „Práce budú naplánované
tak, aby nebola nijako ohrozená prevádzka Kina Tekov
ani prevádzka obradnej sály
MSKŠ,“ dodala s tým, že okná
budú spĺňať všetky predpísané požiadavky pamiatkového
úradu.

Zlatomoravský kaštieľ pred výmenou okien.
Naposledy sa okná na zlatomoravskom kaštieli vymieňali v novembri 2016. Vtedy šlo
o päť okien a jedny balkónové
dvere v obradnej sále MSKŠ.
Ani po najbližšej rekonštrukcii
však kaštieľ nebude mať všetky okná nové. Viac ako polovica z nich ostane stále pôvodná, v pomerne zlom stave.
Mestský podnik ich však chce

postupne vymeniť všetky.
„V budúcom roku sa taktiež
budeme uchádzať o ďalšie
podobné projekty. Budeme
sa zapájať do všetkých výziev,
ktoré budú vyhlásené, aby
sme zohnali ďalšie finančné
prostriedky na obnovu kaštieľa,“ povedala na záver riaditeľka MSKŠ.
Peter Klimant

Zimný štadión otvoril pre korčuliarov  svoje brány
Zlatomoravský zimný štadión na Továrenskej ulici
vstúpil do novej sezóny 2017/2018. Ľadová plocha je od
začiatku októbra prístupná pre športovcov i pre korčuliarsku verejnosť. Ceny vstupného ostávajú oproti vlaňajšku nezmenené.

Zimný štadión Zlaté Moravce.
Nová sezóna zimného štadióna oficiálne odštartovala 2. októbra 2017, kedy sa
v rámci tréningov na ľad postavili deti. Verejnosť si ľadovú

plochu v túto jeseň po prvýkrát vychutnala o pár dní
neskôr, v sobotu 7. októbra
2017. Ako uviedlo vedenie
hokejového klubu HC Zlaté

Moravce, ktorý štadión spravuje, v tento deň mohli ľudia
korčuľovať úplne zadarmo.
Ceny sa oproti vlaňajšku nijako nemenia. Deti do šesť rokov majú vstup zdarma, korčuliar od 6 rokov platí dve
eurá, nekorčuliar jedno euro.
Prenájom ľadovej plochy na
jednu hodinu v týždni vyjde
na 90 eur; v piatok, sobotu
a nedeľu sa platí 100 eur.
„Školy majú vstup zdarma
v dopoludňajších hodinách
v mesiacoch november,
december, január a február.
Treba sa však vopred nahlásiť a nesmie chýbať učiteľský
doprovod,“ informuje Marián Pánik, prezident klubu
HC Zlaté Moravce.
Podľa slov Pánika pred štartom novej sezóny nepribudli

na zimáku nijaké výrazné novinky. „Tento rok sme na štadióne nerobili žiadne väčšie
úpravy, až na zvýšenie bezpečnosti ochrannou sieťou
za bránkoviskom,“ povedal.
Verejnosť sa však môže tešiť na populárne nočné korčuľovanie, ktoré by podľa
slov šéfa zlatomoravských
hokejistov nemalo chýbať
ani počas aktuálnej sezóny.
„Robievame ho deň pred
prázdninami alebo sviatkom,
pokiaľ je voľný ľad,“ dodal.
Sezóna 2017/2018 by podľa
vedenia klubu HC Zlaté Moravce mala trvať do konca
marca 2017.

Peter Klimant
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V Nemocnici Zlaté Moravce pracujú s novou laboratórnou technikou
Oddelenie laboratórnej medicíny v Nemocnici Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, v týchto dňoch začalo pracovať
s dvomi najmodernejšími analyzátormi, ktorými nemocnica zníži celkové náklady oddelenia a  vykoná nadštandardný počet vyšetrení za hodinu. Novými laboratórnymi
prístrojmi, biochemickým analyzátorom a imunochemickým analyzátorom nemocnica zvýši úroveň vyšetrení, od
ktorých závisí samotná diagnostika ochorenia pacienta.
Obstaraním biochemického
analyzátora, ktorý je najnovší
z rady vysokovýkonných analyzátorov určených pre pracoviská klinickej biochémie,
oddelenie zvýši užívateľský
komfort a analytické možnosti. Taktiež sa znížia aj celkové
náklady na prevádzku. Prístroj
ponúka výkon 1200 testov za
hodinu, s kapacitou 63 rôznych
testov v prístroji súčasne, čím
sa rozšíria možnosti diagnostiky. Obstaranie tohto prístroja otvára nové možnosti pre
súčasne používané testy, ale aj
pre nové testy do budúcnosti.
„Prístroje nahradili zastarané a opotrebované staršie
typy laboratórnej techniky. Sú

navrhnuté tak, aby sa dokázali
súčasné laboratóriá vyrovnať
so zvyšujúcim tlakom na čas
a produktivitu výkonov,“ uviedol vedúci lekár oddelenia Milan Rebek.
Nemocnica využitím diagnostického zariadenia, imunoanalytického systému rozšíri poskytovanie služieb, ktoré
prinesú pozitíva hlavne pre pacientov. Nový prístroj je moderným diagnostickým zariadením používaným po celom
svete. Vyšetruje špeciálne parametre metódami imunochemickej diagnostiky - analytami,
ktorými sa diagnostikujú nádorové markery, málokrvnosť,
choroby štítnej žľazy, choroby

Nová laboratórna technika.
srdcového svalu a nedostatok
niektorých vitamínov.
Spokojnosť neskrýva ani riaditeľka nemocnice, ktorá na
margo obnovy zdravotníckej
techniky uviedla: „Obstaraním
nových laboratórnych prístrojov sa vo veľkej miere zefektívni a zjednoduší práca celému
tímu pracovníkov Oddeleniu
laboratórnej medicíny. V neposlednom rade sa zvýši aj kvalita vyhodnocovaných vzoriek
a bezpečnosť pacienta,“ uviedla riaditeľka nemocnice Marta
Eckhardtová.
Oba analyzátory budú po
kompletnej inštalácii a skúšobnom režime, ktorý práve

prebieha, pripojené do nemocničného informačného
systému. Oddelenie laboratórnej medicíny patrí medzi
najvyťaženejšie oddelenia
nemocnice. Neustálou modernizáciou sa nemocnica
snaží držať krok s ostatnými
nemocnicami v kraji. Nové
laboratórne zariadenia budú
slúžiť nielen potrebám pre vyšetrenia lekárov z nemocnice
ale aj iným neštátnym lekárom
v regióne.

Mgr. Alžbeta Sivá,
tlačová hovorkyňa
AGEL SK a.s.

Privítanie detí do života v Zlatých Moravciach
V našom meste sa pravidelne konáva slávnostné privítanie novonarodených Zlatomoravčanov do života.
Tento slávnostný akt sa konal aj v októbri. V obradnej
sále Mestského strediska kultúry a športu privítal rodičov so svojimi ratolesťami viceprimátor Marek Holub.
Slávnosť privítania detí do
života sa uskutočnila v sobotu
21. októbra 2017. Pred tým sa
takáto udalosť konala naposledy v máji tohto roku. Odvtedy prišlo na svet štyridsať
malých Zlatomoravčanov. Pozvanie na októbrové uvítanie
do života dostali všetci z nich.
Prijali ho rodičia dvadsiatich
šiestich novorodeniatok.
Hrdí rodičia prišli na stretnutie aj spoločne so svojimi

drobcami. Zapísali sa do
pamätnej knihy mesta Zlaté Moravce a prijali menšiu
pozornosť z rúk viceprimátora nášho mesta Mareka
Holuba.
„Držíte na rukách svoje
deti. Prišli na svet ako plody
vašej lásky, sú vašou budúcnosťou, ale aj budúcnosťou
nášho mesta a národa. Ich
osud je vo vašich rukách.
Rodičovskú lásku a dobrú

Pamätná kniha Zlatých Moraviec.
výchovu, ktorú dostanú od
vás, aj ony raz budú odovzdávať ďalším generáciám.
Venujte im ju preto v takej
miere, aby z nich vyrástli statoční občania nášho mesta,“
povedal viceprimátor Holub
prítomným rodičom.
Zároveň upozornil, že na

rodičov čaká zodpovedná
úloha výchovy svojich detí,
ktorá je však úlohou krásnou
a radostnou. Po zapísaní do
pamätnej knihy a prevzatí darov sa pozvaní hostia
rozišli domov.
Peter Klimant
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V Zlatých Moravciach sme si uctili našich seniorov  
Október je vyhlásený za Mesiac úcty k starším - pri tejto
príležitosti sa v Zlatých Moravciach uskutočnilo tradičné
podujatie určené pre skôr narodených Zlatomoravčanov.
Seniori si mohli pozrieť folklórne vystúpenie, jubilanti si
z rúk primátora prevzali malú pozornosť.
Mesto Zlaté Moravce
v spolupráci s Mestským
strediskom kultúry a športu (MSKŠ) usporiadalo v sobotu 14. októbra 2017 slávnosť pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším. Podujatie sa
uskutočnilo v divadelnej
sále MSKŠ v popoludňajších
hodinách.
Seniorov privítal primátor
Zlatých Moraviec Dušan Husár. „Želám si, aby vás obklopovala vďaka, citlivá pozornosť, úcta mladej generácie,
pretože striebristé vlasy nesvedčia len o dovŕšení vysokého veku, no majú v sebe
aj iskrenie drahocenného
poznania a historickej pamäti. Prešli ste jarou, letom
života a nadišla jeseň. Nech
je krásna, pokojná a slnečná,

to vám prajem z úprimného
srdca,“ zaprial prítomným
seniorom. Ako ďalej poznamenal, úcta k starším ľuďom
by mala byť prirodzenou súčasťou nášho života. „Mala
by byť spontánna, nenásilná, pretože starší ľudia si to
zaslúžia,“ dodal primátor.
V rámci programu sa predstavila folklórna skupina Telgárt, ktorá okrem tradičného
slovenského spevu a tanca
priniesla dôchodcom i štipku poézie. Ich vyše hodinové
vystúpenie bolo v sále odmenené veľkým potleskom.
„Veľmi dobré to bolo, naozaj
krásne,“ zhodnotila program
95-ročná Helena Truchlíková. Všetci prítomní seniori
boli v závere koncertu obdarení kvetom.

95-ročná Anna Kinclová.

Stretnutie
s jubilantmi
V ten istý deň, v takmer
dvojhodinovom predstihu
pred koncertom folklórnej
skupiny Telgárt, sa v obradnej sále MSKŠ uskutočnilo
slávnostné stretnutie s jubilujúcimi seniormi zo Zlatých Moraviec, ktorí v tomto
roku slávia životné výročie
– 80, 85, 90 a 95 rokov. Na
stretnutie prišlo vyše šesťdesiat jubilantov.
Každý jeden z nich si z rúk
primátora Dušana Husára prevzal malú pozornosť v podobe finančného

daru, kvetu a spomienkového predmetu. V závere
stretnutia vystúpila 95-ročná jubilantka Anna Kinclová,
ktorá všetkým prítomným
zarecitovala báseň - Ja som
Slovenka.
Mesiac október bol vyhlásený za Mesiac úcty k starším v decembri roku 1990
Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov. Odvtedy si pravidelne
počas tohto obdobia pripomíname úctu k skôr narodeným nielen na Slovensku,
ale po celom svete.
Peter Klimant

Kultúrny program pre dôchodcov z Domu opatrovateľskej služby  
Seniori z Domu opatrovateľskej služby (DOS) Zlaté
Moravce majú za sebou spoločné stretnutie, ktoré sa
uskutočnilo vo štvrtok 19. októbra 2017 v priestoroch
zlatomoravského Centra voľného času. Posedenie bolo
zorganizované pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Išlo už o tradičné stretnutie, ktorého iniciátorom bol
primátor Zlatých Moraviec

Dušan Husár. „Primátor sa
snaží takýmto spôsobom
byť v kontakte aj s týmito

Dôchodcovia z DOS Zlaté Moravce.

občanmi vo vyššom veku,
ktorým možno zdravotné
problémy bránia prísť za
ním na mestský úrad, alebo zúčastniť sa na akciách,
ktoré sú realizované v meste,“ uviedla Silvia Švajčíková
z mestského úradu.
Podujatie otvoril o trinástej hodine primátor Husár
spoločne s Danušou Hollou,
vedúcou oddelenia školstva
z mestského úradu a Janou
Bošiakovou, šéfkou zariadenia DOS. Pre seniorov bol
pripravený bohatý kultúry
program.
V rámci neho so svojimi číslami vystúpili žiaci
zlatomoravskej Základnej

umeleckej školy. Sálou sa
ozývali tóny huslí, akordeónu, flauty, klávesov i spevu.
Svoj talent prišli dôchodcom
ukázať aj malé deti z Materskej školy Žitavské nábrežie,
ktorí zaspievali, zatancovali
a taktiež recitovali i básne. Po
kultúrnom programe nasledovalo menšie pohostenie.
„Našim seniorom prajem k Mesiacu úcty k starším všetko najlepšie. Hlavne
však veľa zdravia. Taktiež by
som im dopriala i zlepšenie
medziľudských vzťahov,“
zapriala dôchodcom Jana
Bošiaková.
Peter Klimant
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Posedenie diabetikov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Na Mesiac úcty k starším nezabudla ani zlatomoravská
Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska (ZO
ZDS). Vedenie organizácie privítalo svojich členov na
spoločnom posedení v utorok 18. októbra 2017 v priestoroch Klubu dôchodcov na Mojmírovej ulici.
Na stretnutie boli pozvaní
jubilujúci seniori z radov ZO
ZDS Zlaté Moravce, no dvere
mali otvorené aj ostatní členovia organizácie. Celkovo prišlo približne šesťdesiat členov,
z toho šestnásť jubilantov.
Stretnutie otvorila predsedníčka ZO ZDS Zlaté Moravce Anna Gubová spoločne
s primátorom nášho mesta
Dušanom Husárom. „Dnešný
deň sa chceme myšlienkami,

spomienkami, spevom, ale aj
pekným slovom vrátiť o niekoľko rokov späť, pripomenúť
si roky mladosti, tešiť sa z každodenných radostí, zo svojich blízkych, z úsmevu, ktorý
robí svet krajším,“ povedala
prítomným Anna Gubová,
ktorá jubilantom i ostatným
členom zapriala všetko dobré, veľa zdravia a životného
optimizmu.
„Roky, ktoré máte pred

Členovia ZO ZDS Zlaté Moravce.
sebou prežite obklopení láskou, úctou a pozornosťou
svojich blízkych. Nech je vaša
jeseň plná plodov, krásna,
pokojná a slnečná,“ dodala.
K jej prianiu sa pripojil aj primátor Dušan Husár. „Chcel
by som vám popriať všetko
dobré, najmä veľa zdravia,

veľa optimizmu do života,“
povedal.
Prítomní jubilanti si následne
z rúk primátora Husára a predsedníčky Gubovej prevzali ku
svojmu výročiu menšie dary.
Nechýbalo občerstvenie
a voľná zábava.
Peter Klimant

exponátmi nechýbala ani zákonom chránená muchotrávka
cisárska, ktorá bola kedysi vychýrenou lahôdkou cisárskych
stolov. Skupinu jedovatých
húb zastupoval hríb satanský,
muchotrávka červená, muchotrávka biela, muchotrávka končistá, muchotrávka tigrovitá, pavučinovec plyšový,
kapucňovka okrovohnedastá
a najnebezpečnejšia, kráľovná
jedovatých húb, muchotrávka
hľuznatá (zelená). Jedovaté toxíny v hubách sa nedajú zničiť
sušením, varom či mrazením.
Pre zaujímavosť, z histórie je
známe, že na následky požitia
muchotrávky hľuznatej umrel
rímsky cisár Claudius a pápež
Klement VII. Z nejedlých húb
sme na výstave mohli nájsť
rýdzik kravský, plávku krvavú
a podhríb žlčový. Poslednú skupinu tvoria drevokazné huby,
ku ktorým patria napríklad
podpňovka obyčajná a hliva
ustricová.
Výstava húb bola prezentáciou unikátnej zbierky modelov húb, ktorej autorom je Karel

Voneš z Moravy, významný svetový mykológ. Huby vyrobené
z pilín a duvilaxu podľa skutočnej predlohy, ktoré pôsobia veľmi živo a realisticky, do múzea
prišiel nainštalovať Štefan Bleha
z Nitry. Sú medzi nimi aj modely takých druhov chránených
húb, ktoré v súčasnosti patria
k ohrozeným druhom a nájsť
ich v prírode je už dnes raritou.
Podľa slov lektorky múzea pani
Viery Tomovej o výstavu húb
bol veľký záujem. Už o dva dni
po otvorení výstavy sme mali
návštevníka s plným košíkom
húb, aby nám ukázal, aká je
tohto roku dobrá hubárska sezóna a overil si, či sú jedlé.
Organizátorom výstavy bolo
Mestské múzeum v Zlatých
Moravciach v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre.
Cieľom výstavy bolo náučnou
formou zoznamovať školskú
mládež, začínajúcich hubárov
a milovníkov prírody s rôznymi
druhmi húb, ktoré rastú v našich lesoch počas celého roka.

Huby našich lesov
Opäť prichádza jeseň s krásnym slnečným počasím babieho leta a s ním hubárska sezóna. Z chumáčikov machu vykúkajú orosené hlavičky suchohríbov a v lesných
porastoch sa z diaľky belejú klobúky bedlí.

Pri tejto príležitosti v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach, pobočke Ponitrianskeho
múzea v Nitre, bola od 19. septembra do 3. novembra 2017
sprístupnená výstava modelov húb Karla Voneša. Expozícia výstavy predstavovala vyše
100 druhov húb, ktoré sa vyskytujú v horách Slovenska, ale
i v našich najbližších pohoriach
Pohronského Inovca a Tribeča.
Zbieranie húb je ušľachtilá a poučná zábava, ktorou
si spestrujeme pobyt v prírode a učíme sa ich poznávať

a chrániť. Všímame si ich charakteristické znaky, tvar, rôznorodosť klobúka, sieťovú
kresbu, dužinu, ale i farebné
zmeny a vôňu. Dôležité je poznať prostredie, v ktorom huba
rastie počas ročného obdobia
a porovnávať s vyobrazením
a podrobným popisom v hubárskej príručke. Z jedlých húb
k najzaujímavejším patrí skupina hríbovitých húb, ako sú
masliaky, kozáky, suchohríby
a najmä hubármi najviac cenené hríby, ľudovo nazývané
dubáky. Medzi vystavenými

Anton Kaiser
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Požitavská výstava drobných zvierat
V závere septembra sa v areáli mestského amfiteátra
konal v poradí 15. ročník Požitavskej výstavy drobných
zvierat. Návštevníci mohli vidieť približne 400 zvierat,
medzi ktorými nechýbali ani exotické kúsky.

Výstava sa konala v piatok
29. septembra a v sobotu
30. septembra 2017. Podujatie už tradične organizoval
Slovenský zväz chovateľov
Základná organizácia Zlaté
Moravce. Určené bolo pre širokú verejnosť, každoročne
však najväčší úspech zožne
u detí. Výstava je totiž vo veľkom navštevovaná žiakmi zo
základných a materských škôl.
„Tradične sa takéto výstavy

robia v sobotu a v nedeľu, no
my to robíme v piatok a v sobotu, aby sem mohli chodiť
práve deti zo škôl. Robíme to
viac-menej pre nich,“ povedal Štefan Kramár, predseda
zlatomoravských chovateľov.
Všetky deti mali na výstavu
vstup zdarma.
Na výstave sme mohli vidieť
približne 400 zvierat od 34 vystavovateľov. „Chovatelia neprišli len zo Zlatých Moraviec,

máme tu vystavovateľov napríklad aj zo Šoporne, Paty,
Svätoplukova aj od Ivanky pri
Nitre,“ hovorí Kramár.
Najväčšie zvieracie zastúpenie tu mali králiky, nasledovali
holuby a hydina. Vidieť sme
však mohli aj pávy, bažanty,
exotické vtáky či kozy. „I tento
rok sme mali vystavené viaceré netradičné zvieratá, ako
labutie husi, ktoré na Slovensku pravdepodobne chová
len jeden chovateľ. Z hydiny
tu napríklad bola bojovníčka madagaskarská, voodoo
sliepky plemena cemani, ktoré sú celé čierne - ich mäso,
vnútornosti i krv je tmavá,
vystavené boli i sliepky, ktoré nemajú perie ale páperie,“
uviedol predseda zlatomoravských chovateľov.
Všetky vystavené zvieratá
hodnotili odborní posudzovatelia, ktorých delegoval
Slovenský zväz chovateľov.
Majitelia najlepšie hodnotených zvierat si z rúk primátora Dušana Husára prevzali
ocenenia.
Peter Klimant

Kľúče od pevnosti
Dňa 14. októbra 2017 OZ Platan zorganizovalo už po jedenásty rok športové podujatie
v Skýcove pod názvom „Kľúče
od pevnosti.“
Do súťaží sa zapojili ľudia zo
škôl, z mestskej polície a z podnikov mesta Zlaté Moravce a Požitavského regiónu. V jednotlivých disciplínach ako napríklad
ringo, streľba zo vzduchovky,
footgolf, beh na kolobežke a iné
si mohli súťažiaci zmerať svoje
sily. Zaujímavá bola aj disciplína,
kde si prostredníctvom športových úkonov a vyzbieraných
indícií museli zostaviť heslo V.
Zamarovského. Do športového
podujatia sa počas týchto rokov
zapájali aj partnerské mesta zo
zahraničia.
Som veľmi rada, že prostredníctvom športu a športových
aktivít sa ľudia zbližujú, nadväzujú priateľské vzťahy a v dobrom prezentujú mesto Zlaté
Moravce a Požitavský región.
Týmto by som chcela poďakovať Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja ako aj všetkým
tým, ktorí tento projekt finančne podporili.
Klaudia Ivanovičová

Deti s rodičmi sa zabávali na akcii - Šport je náš kamarát
Začiatkom októbra sa v Zlatých Moravciach uskutočnila
športová akcia pod názvom – Šport je náš kamarát. Určená bola pre deti so svojimi rodičmi, ktorí si spoločne mohli
vyskúšať rôzne zaujímavé športové disciplíny.

Akcia sa konala v utorok 10.
októbra 2017 v podvečerných
hodinách v priestore detského
ihriska na Brezovej ulici v Zlatých Moravciach. „Cieľom

projektu bolo zorganizovať
športové hry pre rodičov a deti
mesta Zlaté Moravce. Podujatie pripravilo občianske združenie (OZ) Platan vďaka finančnej

podpore mesta Zlaté Moravce
a za pomoci ďalších sponzorov,“ povedala Klaudia Ivanovičová z OZ Platan.
Deti a rodičia tu súťažili jednotlivo i v skupinkách v rôznych loptových a najmä skákacích hrách. Preskakovali sa
špeciálne pripravené lavičky,
z ktorých bol neskôr zložený
dlhý drevený vláčik. Ten po akcii ostal na detskom ihrisku už
natrvalo. Využívať ho tak môžu
deti na rôzne hry počas celého roka.
Deti boli za svoje športové
výkony odmenené loptami,

sladkosťami a ďalšími cenami.
Celkovo sa podujatia zúčastnilo približne tridsať malých
i veľkých športovcov.
Akcia Šport je náš kamarát
má za sebou svoj prvý ročník.
Ten podľa slov Klaudie Ivanovičovej určite nebude posledným. „Chceme pokračovať v tomto podujatí. Budeme
sa snažiť, aby z tohto vznikla
tradícia,“ povedala. „Celkovo
sme veľmi spokojní s touto
akciou. Rodičom a deťom sa
to páčilo,“ zhodnotila na záver
Ivanovičová.
Peter Klimant

Strana 09

KULTÚRA

November 2017

Život a dielo v obrazoch Jozefa Kaisera
Staršia generácia Zlatomoravčanov sa ešte pamätá na
výtvarného umelca Jozefa Kaisera (1917-2009), impre
sionistu, vynikajúceho portrétistu, krajinára, zakladateľa amatérskeho výtvarníctva, člena Zväzu slovenských
výtvarných umelcov a Umeleckej besedy slovenskej
v Bratislave. Tohto roku by sa dožil stých narodenín.
Jozef Kaiser sa narodil
v roku 1917 v maďarskom
Vecsési. Neskôr sa presťahoval na Slovensko a svoje
detstvo prežil v Slepčanoch,
kde začínal prejavovať túžbu
vyjadrovať svoje vnútorné
pocity a myšlienky štetcom
a farbou. Určitý čas pôsobil
v Zlatých Moravciach, odkiaľ
v roku 1938 jeho cesta viedla
na Strednú umeleckú priemyslovku v Bratislave. Tam
svoj výtvarný talent rozvíjal
štúdiom v ateliéri u profesora Ľudovíta Fullu. Pracovne sa stretával s výtvarným
umelcom Mikulášom Galandom a prof. Jánom Mudrochom, vtedajším predsedom UBS, ktorý mladého
výtvarníka v 40. rokoch prijal za člena Umeleckej besedy slovenskej. K formovaniu
maliarskej osobnosti Jozefa
Kaisera výrazne prispelo aj
pražské štúdium u V. Merhautovej a Jozefa Laudu.
V roku 1956 sa vrátil do Zlatých Moraviec, kde v továrni
na chladničky získal zamestnanie vo funkcii podnikového propagátora a v tom
istom roku sa stal zakladateľom a dlhodobým vedúcim výtvarného krúžku pri
Závodnom klube odborov
Calex. Získané vedomosti zo
štúdií mu umožnili vyučovať
výtvarnú výchovu v Mestskom dome osvety v Zlatých Moravciach a úspešne
prezentovať výtvarné diela
svojich žiakov na celosvetovej výstave v Prahe v Paláci
u Hybernů. V roku 1964, pred

prvou zahraničnou výstavou
v Nemeckej demokratickej
republike, sa výtvarný krúžok pri ZKO Calex mohol pochváliť bohatou výtvarnou
činnosťou a prezentáciou
svojej tvorby na mnohých
kolektívnych, okresných,
krajských a celoštátnych
výstavách.
Profesionálny výtvarník
Jozef Kaiser svojou komornou maliarskou tvorbou
dokumentoval umeleckú
všestrannosť od roku 1962 na
mnohých autorských výstavách. V roku 1989 bol prijatý
za člena Združenia výtvarných umelcov západoslovenského kraja so sídlom
v Bratislave a neskôr znova
založenej Umeleckej besedy
Slovenska. Venoval sa všetkým výtvarným technikám,
od kresby až po najťažšiu
techniku akvarelom. Ako autor figurálnych kresieb prejavoval citový vzťah k svojim najbližším v precíznej
portrétnej tvorbe. Kvetom,
ktoré pestoval, šľachtil, obdivoval a miloval, mu neraz
pomáhali prežiť ťažké chvíle
života, sa s láskou venoval
celý život. Veľmi kultivovane
v jeho tvorbe pôsobili kvetinové zátišia v rôznych variáciách, ktoré niesli v sebe kus
impresie s bohatou paletou
farieb, ktoré dokáže vyčariť
len príroda. Na svojich obrazoch zobrazoval aj krajinkárske scenérie s čarovnými
zákutiami, ktoré sú pre maliara nevyčerpateľným zdrojom
námetov nielen z prostredia

Jozef Kaiser
Gemera, Oravy, okolia Piešťan, ale i Zlatých Moraviec,
v ktorých vyrastal a neskôr
pôsobil ako pedagóg. Významné miesto v autorovej
tvorbe patrilo sakrálnym
motívom, ktoré vyjadrovali bolesť, utrpenie a znovuzrodenie, ale i vieru, nádej
a lásku. Ako sám hovoril: „Za
tvorivosť a krásu som vďačný
Stvoriteľovi, lebo on je zdrojom všetkého dobra na tejto planéte. Záleží len na nás,
čo dokážeme vyťažiť z tohto
veľkého daru, pre blaho nášho života.“
Výrazné úspechy výtvarníkov zaujali v roku 1972 aj
prvé médium. S výtvarníkmi v Zlatých Moravciach
sa stretla redaktorka časopisu Slovenka Blanka Poliaková a o ich tvorbe napísala
ako o Zázračnom prameni.
„I k prameňu vody sa tak prichádza. Ideš, kráčaš a odrazu stojíš pri zdroji najčistejšej krásy a radosti. Našli ho
pred šestnástimi rokmi, keď
im cestu k nemu ukázal Jozef Kaiser. Latku si posunuli
privysoko.“ V krúžku zostali

siedmi, ktorí už v tomto roku
chystali výstavu v bratislavskom Parku kultúry a oddychu. Tibor Vokurka, František
Herman, Vlasta Bónyová, Ján
Kocián, František Finta a Anton Kaiser.
Pri príležitosti životného
jubilea v roku 2002 primátor
mesta Levíc udelil Jozefovi
Kaiserovi za jeho celoživotné dielo v oblasti výtvarného umenia Cenu primátora
ako umelcovi, ktorému sa
podarilo usporiadať množstvo samostatných výstav
a pozdvihnúť kultúrne dianie regiónu.
V tom istom roku autor
daroval Tekovskému múzeu
v Leviciach do zbierkového
fondu 3 olejomaľby: Levický
hrad, Levický jarmok I. a Levický jarmok II. Jozef Kaiser
zvyšok života prežil v Leviciach. Zanechal po sebe kus
svojho života vo výtvarných
dielach vycibrené tvorivým
výtvarným hľadaním pre potešenie milovníkov krás výtvarného umenia.
Česť jeho pamiatke!
Anton Kaiser
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Brána jazykov otvorená v Gymnáziu Janka Kráľa
Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach usporiadalo v poradí štvrtý ročník súťaže určenej pre žiakov
základných škôl pod názvom – Brána jazykov otvorená.
Svoju znalosť z cudzích jazykov sem prišli ukázať deti
z trinástich škôl z Moraviec i širokého okolia.
Súťaž sa uskutočnila v utorok 26. septembra 2017
v priestoroch telocvične Gymnázia Janka Kráľa (GJK) v Zlatých Moravciach. Ide o vlastný
projekt školy, ktorý študenti
spoločne s učiteľmi cudzích
jazykov pripravujú pre žiakov
základných škôl. „Tento projekt robíme pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý
sa slávi v celej Európe dňa 26.
septembra. Cieľom projektu je
spopulárniť jazyky, ktorými sa
hovorí v Európskej únii,“ povedala Alena Rakovská, učiteľka
anglického jazyka na GJK.
Žiaci 5. až 9. ročníka súťažili
v trojčlenných tímoch, ktorých
bolo tento rok prihlásených až

dvadsaťsedem z trinástich základných škôl zo Zlatých Moraviec a širokého okolia. Súťažilo sa hravou formou. Deti
na jednotlivých stanovištiach
riešili rôzne hádanky a doplňovačky, v ktorých boli použité viaceré európske jazyky. Stanovištia riadili študenti
gymnázia, ktorí súťažiacich
zároveň aj hodnotili.
Prvé miesto obsadila ZŠ Tlmače, družstvo Squirrels (K.
Švaralová, E. Fábryová, M. Lehocký). Na druhom mieste sa
umiestnili dva tímy - ZŠ Sľažany, družstvo Unicorn ( V. Pajerová, M. Ďurica a P. Šimon)
a ZŠ Volkovce, družstvo Volkovce 1 (Š. Kozolka, I. Hoksová,

E. Švecová). Tretia priečka patrila taktiež dvom tímom - ZŠ
Mojmírova, družstvo A-Squad ( N. Hamarová, M. Vasilová,
M. Čulík) a ZŠ Sv. Don Bosca,
družstvo Cornflakes ( T. Frajka,
P. Orbán, K. Jakabová). Ocenenie však získali všetky zúčastnené družstvá.
„Myslím si, že tento ročník
bol znova veľmi vydarený.
Vidno to na tom, že tie deti

sú spokojné, tešia sa a chodia
k nám súťažiť vždy rady. Zároveň pedagógovia zo základných škôl, ktorí sprevádzajú
svojich žiakov na túto akciu,
majú skvelú príležitosť na neformálnu výmenu vzájomných skúseností,“ zhodnotila
na záver pani učiteľka Alena
Rakovská.
Peter Klimant

Jesenné aranžovanie na Mojmírke
V Základnej škole Mojmírova si deti naplno vychutnali
atmosféru jesene. V závere októbra sa tu uskutočnilo
tradičné podujatie školy – Jesenné aranžovanie. Žiaci
si pomocou rodičov a starých rodičov vlastnoručne vytvárali jesenné dekorácie.

Jesenné aranžovanie sa
v škole uskutočnilo v pondelok 23. októbra 2017
v priestoroch chodby

pavilónu A. Podujatie bolo
určené pre všetky ročníky,
najväčšie zastúpenie tu však
mali žiaci prvého až šiesteho

ročníka. Tí tvorili spoločne
so svojimi rodičmi či starými rodičmi.
„Keďže deti v poslednej
dobe všeobecne málo tvoria, tak cieľom podujatia je
podporiť ich v kreativite,
aby tvorili, aby mali radosť
zo svojej práce. Dôležitá je
i spolupráca s rodičmi. Som
rada, keď prídu, či už rodičia
alebo starí rodičia a pomáhajú. Vzniká tým taký súzvuk
so školou,“ vysvetľuje ciele
akcie jej hlavná organizátorka – Tatiana Preinerová, ktorá v škole vyučuje výtvarnú
výchovu.
S aranžovaním sa začalo o štrnástej hodine. Deti
vyrezávali tekvice, vytvárali
diela z gaštanov či jeseňou
sfarbených listov, kreslili,

vystrihovali jesenné motívy
z papiera, zabávali sa.
Na podujatí nechýbalo
chutné občerstvenie. Podával sa mastný chleba s cibuľou. Na záver akcie bol každý
detský účastník odmenený
peknou cenou. „Dopadlo to
super. Teší ma, že sa zúčastnilo tak veľa detí i rodičov.
Myslím si, že sa tu cítili dobre a páčilo sa im,“ povedala
Tatiana Preinerová.
Všetky v y tvorené diela ostali v škole vystavené
do konca októbra. Pozrieť
si ich tak mohli všetci, ktorí sa akcie nemohli osobne
zúčastniť.

Peter Klimant
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Víťazstvo Pribinky v súťaži Dobrý beh O2
Tak sa nám to podarilo!!!
Dňa 28. septembra 2017
odovzdali zástupcovia spoločnosti O2 a predstavitelia Športovej akadémie Mateja Tótha na pôde školy
pamätnú plaketu za víťazstvo v súťaži Dobrý beh O2.
Plaketu prevzala riaditeľka
školy Lenka Herdová za prítomnosti primátora mesta
Dušana Husára a vedúcej
odboru školstva Danuše
Hollej.
Naša škola sa v rámci Nitrianskeho kraja umiestnila

na 1. mieste. Týmto by sme
sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým žiakom, učiteľom, rodičom, príbuzným,
priateľom i priaznivcom
za aktivity, ktorí našu školu
počas niekoľkých mesiacov
trvania súťaže udržiavali na
prvej priečke priebežného
hodnotenia.
Nebol to ľahký boj, ale
spoločne sme to dokázali!
Zúčastnení popri športovaní a robení niečoho pre
seba mysleli aj na deti, ktoré
ich zásluhou majú v tomto

školskom roku možnosť absolvovať bezplatne jedinečné športové tréningy. Špecifický tréningový program
vytvoril Denis Freudenfeld (osobný fyzioterapeut olympijského víťaza Mateja Tótha). Tréningy budú

prebiehať pod dohľadom
vyškolených trénerov Akadémie. Sme veľmi radi, že
žiaci našej školy majú ďalšiu
možnosť tráviť voľný čas po
vyučovaní zmysluplne.
Mgr. Mariana Sečkárová

Stáž podnikateľov pre rozvoj vidieka v Poľsku
Aj v tomto školskom roku je
Stredná odborná škola polytechnická v Zlatých Moravciach
zapojená do niekoľkých medzinárodných projektov. K jej
stálym partnerským školám
v Belgicku a Českej republike
pribudla ďalšia, a to Powiatowy
Zespół Szkół nr 2 im. Karola
Miarki v Pszczyne v Poľskej republike, s ktorou začala spolupracovať na projekte „Stáž
podnikateľov pre rozvoj vidieka v Poľsku“ v rámci programu
Erasmus+ v kategórii KA102 Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP.
Keďže podnikanie v oblasti vidieka patrí v nitrianskom regióne k prioritám a škola má dlhodobo vo svojej ponuke študijný
odbor, ktorý má takéto zameranie, jedným z cieľov tohto projektu bolo zatraktívniť študijný
odbor podnikateľ pre rozvoj vidieka aj pre žiakov a ponúknuť
im netradičné formy vzdelávania prostredníctvom osobnej
skúsenosti a zážitku. Projekt je
naplánovaný na dva roky, počas ktorých sa uskutočnia dve
mobility žiakov do Poľska. Komunikačným jazykom projektu je angličtina, pričom úroveň

svojich vedomostí si žiaci porovnajú v on-line teste pred
odchodom na mobilitu a po
jej príchode. Po skončení stáže
žiaci získajú Certifikát potvrdzujúci nadobudnuté skúsenosti
a kompetencie, Certifikát z jazykovej a kultúrnej prípravy a dokument Europass – mobilita.
V dňoch 17. septembra – 7. októbra 2017 počas prvej mobility sedem vybraných žiakov 3.
a 4. ročníka vycestovalo spolu

na využitie regionálnych tradícií
v malom podnikaní na vidieku,
kde si mohli precvičiť a zároveň
zdokonaliť svoje zručnosti v oblasti rastlinnej výroby a služieb.
Išlo konkrétne o Záhradníctvo
Henryk Szotso špecializáciou
na pestovanie a predaj črepníkových rastlín, trvaliek a vresu,
kde sa žiaci zdokonalili v pestovaní sezónnych a lokálnych
okrasných rastlín. V Centre záhradníctva a záhradnej archi-

s majstrami odborného výcviku
Milošom Tomanom a Vladimírom Dekanom na trojtýždňovú odbornú prax do poľského
mesta Pszczyna. Hostiteľská
škola prostredníctvom agentúry MTT-PeJoh v Pszczyne zabezpečila pre žiakov tri atraktívne pracoviská so zameraním

tektúry Kapias so špecializáciou
na tvorbu a úpravu rôznych typov záhrad získavali poznatky
v oblasti tvorby a úprav zelene
na vidieku. V hoteli Karczma
Kubáňsi v práci na recepcii precvičili komunikáciu v priamom
kontakte s klientmi.
Poobede a cez víkendy

navštevovali kultúrne a historické pamiatky nielen v samotnom
meste Pszczyna, ale aj v okolí.
Zbierali, zhromažďovali informácie o konkrétnych historických pamiatkach a vytvárali si
záznamy podľa vopred pripravených kritérií. Takto si mohli
prezrieť hrad Wawel a archeologické múzeum v podzemných priestoroch v Krakove,
koncentračný tábor Osvienčim
– Brezinka, soľnú baňu vo Vieličke, pivovar v Tychy, strieborné
bane pri Tarnowských Górach,
mestá Katowice, Český Tešín,
Tešín, Bielsko - Bialaa iné.
Po návrate do školy budú žiaci v rámci odborných predmetov spracovávať dané informácie a vytvoria powerpointovú
prezentáciu Jindra Kanyicsková
a Barbora Podskalická v spolupráci s Marcelou Kováčovou, zástupkyňou riaditeľa školy.
Veríme, že študenti ocenia
túto jedinečnú možnosť získania nových skúseností, ktorú im
poskytla škola a využijú ich, či
už pri výbere budúcej profesie, alebo v praktickom živote.
Mgr. Jindra Kanyicsková
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Enviroexperti z „Pribinky“ na slávnostnej certifikácii
Dňa 5. októbra 2017 sa
v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene konala
slávnostná certifikácia škôl
zapojených do medzinárodného programu Zelená škola.
Okrem našich mladých enviroexpertov, Samuela Jehlára a Tomáša Viciana, sa tu
stretlo vyše 300 žiakov, učiteľov a riaditeľov škôl z celého
Slovenska.
Oceňovania sa osobne zúčastnil aj prezident Slovenskej
republiky Andrej Kiska, ktorý
žiakom a učiteľom odkázal,
že práve školy a učitelia sú
rozhodujúcim faktorom, ktorý vytvára v mladej generácii

vzťah k životnému prostrediu
a formuje ich do budúcnosti.
V programe vystúpil Martin Harich, ktorý celú aulu rozospieval svojimi chytľavými
hitmi a Vrbovskí víťazi - Braňo
Jobus s „pánom bratom“ ukázali, aká skvelá hudba sa dá
robiť aj z mála, napríklad podať skvelý výkon aj na odpadovej rúre. Žiadne drahé hudobné nástroje, len odpad, čo
ponachádzali.
Počas slávnostného ceremoniálu si naši žiaci prevzali ocenenie za projekt Jedlá
zmena z rúk koordinátorky
projektu Doroty Martincovej, ktorá pôsobí v Centre

environmentálnej a etickej
výchovy ŽIVICA.
Jedlá zmena je medzinárodný projekt, ktorý učí žiakov zodpovednej spotrebe
potravín a prináša im pohľad
na ich environmentálny a sociálny dopad.

Naša škola je hrdá na environmentálne myslenie svojich žiakov i na úspechy, ktoré
v Zelenej škole dosahujú.
Mgr. Zuzana Šišovská,
koordinátorka
environmentálnej výchovy

Tohtoročná jeseň v Materskej škole Kalinčiakova  je  bohatá na akcie
Súťaž o najkrajšieho tekvičiaka: Deti spolu s rodičmi
vyrobili z tekvíc rôzne rozprávkové postavičky, jesenné
dekorácie a zvieratká. V MŠ
sme vytvorili rodinu tekvicových panákov. Detská
porota hlasovaním vybrala
najkrajšieho tekvičiaka Mikuláša, ktorého priniesol Borisko Komžík z 2. triedy. Srdečne
mu gratulujeme a zároveň sa
chceme poďakovať všetkým
rodičom a deťom, ktorí sa do
súťaže zapojili.
Našu MŠ navštívil aj kúzelník... ,,Čáry,máry, abraka, dabra“
- to sú slová, ktoré používa
každý správny kúzelník. Deti
mali možnosť vidieť rôzne
kúzla, triky, asistovali kúzelníkovi, z čoho mali nesmiernu
radosť. Na záver predstavenia kúzelník podaroval deťom
rôzne postavičky vytvorené
z balónov.
V jedno krásne slnečné dopoludnie sa všetky deti spolu
s učiteľkami stretli na nádvorí

MŠ s pani Jeseňou a ježkom.
Porozprávali sa o zdravej výžive, vitamínoch, zaspievali
si, zarecitovali a poriadne sa
rozcvičili, pretože ich čakali
športové hry. Deti plnili rôzne
telovýchovné aktivity, ako je
preliezanie, podliezanie, hod
na cieľ, hod do diaľky, skok do
diaľky, štafetový beh a mnoho ďalších. Odmenou za splnenie všetkých aktivít boli
zdravé jabĺčka od ježka.
Pri príležitosti mesiaca Úcty
k starším pozvanie do MŠ
prijala bývalá pani učiteľka
Margita Geiszlerová, ktorá sa
s deťmi porozprávala o ich obľúbených rozprávkach a prečítala im rozprávku pred spaním.
Riaditeľka MŠ sa poďakovala
za návštevu a spolu s deťmi
jej do ďalších rokov zaželala veľa zdravia a ešte mnoho
príjemných stretnutí v MŠ.
V rámci mesiaca október sa
v každej triede konali stretnutia so starými rodičmi pod
názvom ,,Posedenie pri čaji“.

Starí rodičia mali radosť zo
stretnutia s vnúčatami, ktoré
ich obdarovali vlastnoručne
vyrobenými darčekmi. Spolu prežili pekné popoludnie,
ktoré ukončili spoločným
tancom.
Pozvanie do MŠ prijali aj
bývalé zamestnankyne – dôchodkyne. Spolu si zaspomínali na roky prežité v MŠ.
Na znak vďaky a úcty im
deti zo všetkých tried spolu

s učiteľkami pripravili kultúrny program plný piesní, básní a tancov. Počas rozhovoru
sa deti pýtali, čo robia tetušky
doma, keď už nechodia do
práce. Na záver sa riaditeľka
MŠ poďakovala deťom za
krásny program, hosťom za
návštevu a všetkým popriala
príjemnú jeseň.

Kolektív MŠ Kalinčiakova
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Ponuka  na prenájom nebytových priestorov a pozemku
Vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce formou priameho prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Zlaté Moravce SM_001/2017, účinných od
01.01.2017 vyhlasuje ponuku na
prenájom nasledovných nebytových priestorov a pozemku vo
vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 68,50 m2 nachádzajúce
sa v budove so súpisným číslom 1572 (,,Budova SOV“), na Ul.
Duklianskej 2/B v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č.
parcely 2490/2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: ostatný
maloobchod, služby, skladové
priestory.

n pozemok parcely KN registra ,,C“, č. parc. 2520, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 1519m2 , ktorý sa nachádza
v k.ú. Zlaté Moravce, vedený
Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom,
na LV č. 3453, účel využitia prenajímaného pozemku: nepodnikateľské účely.
n nebytové priestory o výmere 104,70 m2 nachádzajúce
sa v budove so súpisným číslom 1572 (,,Budova SOV“), na Ul.
Duklianskej 2/A v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č.
parcely 2490/2 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria),
zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: ostatný
maloobchod, služby.
n nebytové priestory o výmere 54,40 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

číslom 1572 (,,Budova SOV“),
na Ul. Duklianskej 2/B v Zlatých
Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“,
č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre
katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: služby,
ostatný maloobchod.
Lehota na predkladanie
ponúk končí dňa 27. 11.
2017 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme
vyššie uvedených nebytových
priestorov a pozemku získate na
úradnej tabuli a webovej stránke mesta Zlaté Moravce www.
zlatemoravce.eu, /Mestský úrad;
Predaj, prenájom/, prípadne na
č. telefónu 037/6923922 (Oddelenie majetkovo – právne MsÚ
Zlaté Moravce).
PaedDr. Dušan Husár,
primátor mesta

PRACUJEME
PRE VÁS

TRESTNÉ PRÁVO • OBCHODNÉ PRÁVO • OBČIANSKE PRÁVO
PRACOVNÉ PRÁVO • RODINNÉ PRÁVO • KOMUNÁLNE
VYMÁHANIE PODHĽADÁVOK
Advokátska kancelária
CIMMERMANN s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 1735/23
953 01 Zlaté Moravce

Kancelária:
Sládkovičova 3
953 01 Zlaté Moravce

+421 908 428 021
+421 905 945 291
office@cimmermann.com

Poďakovanie
Moje náhle ochorenie ma prinútilo stráviť pár dní v Nemocnici Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, na oddelení jednotky
intenzívnej starostlivosti. Touto
cestou by som sa chcela poďakovať pani primárke MUDr.

Končálovej a ošetrujúcej pani
doktorke MUDr. Pirošovej, ako
i sestričkám tohto oddelenia
za mimoriadne ľudský a profesionálny prístup k pacientom
ležiacim na tomto oddelení.
Hoci je povolanie zdravotníkov
momentálne nedocenené,
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www.cimmermann.com

vykonávajú svoju prácu s láskou a ochotou. Preto im touto
cestou ďakujem a do ďalšej práce zo srdca želám hlavne veľa
zdravia, pretože jeho hodnotu
zistíme, až keď ochorieme.
71/2017

R.Gažiová

Program
KINA TEKOV
n THOR: RAGNAROK - 4. 5. 11. 2017 - sobota 19.00, nedeľa 18.00 – 4 € a 5 €
n MANŽELKA A MANŽEL
- 7. - 8. 11. 2017 - utorok 18.00,
streda 18.00 – 4 €
n NAJSLEDOVANEJŚÍ - 9.
11. 2017 - štvrtok 18.00 – 4 €
n VRAŽDA V ORIENT EXPRESE - 11. - 12. 11. 2017 - sobota 19.00, nedeľa 18.00 – 4
€a5€
n SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA - 12. 11.
2017 - nedeľa 16.00 – 4 €
n WIND RIVER - 17. - 18.
11. 2017 - piatok 17.00, sobota
17.00 – 4 €
n JUSTICE LEAGUE - LIGA
SPRAVODLIVOSTI - 17. - 18.
11. 2017 - piatok 19.00, sobota
19.00 - 4 € a 5 €
n PRÍŠERÁKOVCI - 19. 11.
2017 - nedeľa 16.00 – 4 €
n ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK - 19. 11. 2017 - nedeľa
18.00 – 4 €
n SUBURBICON: TEMNÉ PREDMESTIE - 21. - 22.
11. 2017 - utorok 18.00, streda
18.00 – 4 €
n DOGG - 23. a 25. 11. 2017
- štvrtok 18.00, sobota 17.00
–4€
n MATKY REBELKY:
ŠŤASTNÉ A VESELÉ - 25. - 26.
11. 2017 - sobota 19.00, nedeľa
18.00 – 4 € a 5 €
n ESÁ Z PRALESA - 26. 11.
2017 - nedeľa 16.00 – 4 €
n FANTASTICKÁ ŽENA 28. - 29. 11. 2017 - utorok 18.00,
streda 18.00 – 4 €
n 7 SESTIER - 30. 11. a 1.
12. 2017 - štvrtok 18.00, piatok 19.00 – 4 €
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Mestská polícia
upozorňuje

Mestské stredisko kultúry a športu
Program na mesiac november

Mestská polícia upozorňuje cyklistov, že
v zmysle ustanovenia
§ 55 ods.1 zákona č.
8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Na bicykli sa jazdí
predovšetkým po cestičke
pre cyklistov. Po cestičke
pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je, alebo nie je
zjazdná, jazdí sa pri pravom
okraji vozovky. Ak sa tým
neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť
po pravej krajnici. Osoby
mladšie ako 10 rokov smú
jazdiť po chodníku.“

20. november o 18.00 h. (v pondelok) – divadelná komédia „Bohyňa vo vani“, v divadelnej sále MSKŠ, vstupné v predpredaji - 14
eur, v deň predstavenia - 16 eur.
24. november o 18.00 h. (v piatok) – divadelné predstavenie
Ochotníckeho divadelného súboru ŠOK zo Šale „Ťapákovci“, v divadelnej sále MSKŠ, vstup voľný.
Pripravujeme:
3. december o 15. 30 h. – 1. adventná nedeľa na Námestí A. Hlinku.
10. december o 15.30 h. - 2. adventná nedeľa na Námestí A. Hlinku.
16. december o 16.00 h. – koncert „ČARO VIANOC“, v divadelnej
sále MSKŠ, vstup voľný.
17. december o 15.30 h. - 3. adventná nedeľa na Námestí
A. Hlinku.

Paragraf 52 ods. 2 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov uvádza: „Iní
účastníci cestnej premávky, okrem chodcov, nesmú
chodník používať; to neplatí,
ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením
je určené inak, alebo ak ide
o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka, najmenej
1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia
alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným
státím. V zóne s dopravným
obmedzením spočívajúcim
v zákaze zastavenia alebo
státia a v zóne s plateným
alebo regulovaným státím
je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri
ktorom ostane voľná šírka
chodníka najmenej 1, 5 m.“

Vážení občania,
Mestský úrad v Zlatých Moravciach Vám oznamuje, že prebieha výmena jódových tabliet pre
obyvateľov Mesta Zlaté Moravce. Tablety si môžete prevziať
počas stránkových hodín úradu, Ul. 1. mája 2 – suterén, č. d.
1. So sebou si prineste občiansky preukaz a nepoužité tablety,
ktoré ste si prevzali v roku 2012.
(Výdaj nie je podmienený odovzdaním starých tabliet.) Za domácnosť môže prevziať tablety
jeden člen rodiny s jedným občianskym preukazom. Výmena

Povedali si
spoločné áno
22. 09. 2017
Peter Laca
trvalý pobyt Sľažany

&
Mgr. Kristína Švecová
trvalý pobyt Zlaté Moravce
30. 09. 2017
Matej Goda
trvalý pobyt Veľká Maňa

&
Mestská Polícia
Zlaté Moravce

Ľudmila Kukučková
trvalý pobyt Zlaté Moravce

tabliet je podľa harmonogramu
naplánovaná do 15. decembra
2017. Vážení spoluobčania, je
vo vašom vlastnom záujme, aby
ste si profylaktiká, ktoré sa užívajú v prípade radiačnej havárie,
do uvedeného termínu prevzali.
Ďalej touto cestou žiadame
všetky organizácie a podniky,
ktoré si prevzali v roku 2012 jódové tablety, aby tieto vrátili na
MsÚ, nakoľko im už uplynula expiračná doba.
Ďakujeme za vzájomnú spoluprácu a pochopenie.
Msú – referát COO
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Spomienka
Hoci si odišiel a niet Ťa medzi
nami, v spomienkach a v našich srdciach zostávaš stále
s nami.
Dňa 17. novembra 2017
si pripomenieme prvé
smutné výročie, čo nás
navždy opustil manžel,
otec, dedko, pradedko

Vladimír Arpáš.

Kto ste ho poznali, venujte
mu prosím tichú spomienku. S láskou spomínajú
manželka a deti s rodinami.
67/2017

Spomienka
Len kyticu kvetov môžeme
na hrob dať, zapáliť sviečku,
chvíľu postáť a spomínať.
Dňa 29. novembra 2017
uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec,
starý otec, brat, svokor

Vojtech Mihálka

Opustili nás
 Michal Horný
nar. 1927, zom. 30. 09. 2017
 Vilma Krejčiová
nar. 1920, zom. 01. 10. 2017
 Julianna Ďurechová
nar. 1931, zom. 06. 10. 2017
 Ján Sládeček
nar. 1933, zom. 10. 10. 2017
 Libuše Gúberová
nar. 1933, zom. 16. 10. 2017
 Emília Kováčová
nar. 1948, zom. 25. 10. 2017

zo Zlatých Moraviec.

S láskou a úctou spomínajú
manželka, dcéry s rodinami, syn a ostatná rodina
68/2017
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Burčiak cup 2017
Dňa 7. októbra 2017 usporiadal Tenisový klub Zlaté Moravce Burčiak cup – Majstrovstvá
Zlatých Moraviec. Zároveň sa
hral aj druhý ročník Juice cup
pre deti. Hlavná súťaž nad 35 rokov sa hrala v štyroch skupinách,
z ktorej prví dvaja postupovali
do osemčlenného pavúka. Do
35 rokov sa hralo systémom
každý s každým. Juice cup hrali
tiež dve skupiny, starší a mladší. Štvorhry sa hrali bez vekovej
kategórie.
V hlavnej súťaži nad 35 rokov
postúpili do pavúka z A skupiny
Ján Novota ml. a Heňa Šabíková,
z B skupiny Ján Dudáš a Jozef

ŠPORT
Kalaba, z C skupiny Maroš Košút a Jaroslav Mikláš, z D skupiny
Roman Minár a Ján Novota st.
V štvrťfinále porazil Novota ml.
Mikláša, Minár Kalabu J., Košút
Šabíkovú H. a Dudáš Novotu st.
V semifinále porazil Novota ml.
Minára a Dudáš Košúta. Víťazom Burčiak cupu sa po víťazstve nad Jánom Dudášom stal
Ján Novota ml.
V kategórii do 35 rokov vo finále porazil Roman Jonis Tomáša
Valkoviča, tretí bol Ivan Frajka.
Štvorhry sa hrali v dvoch skupinách. A skupinu vyhrala rodina
Kalabová, otec Jozef a syn Michal. Druhá dvojica bola Jonis
– Šulovský. B skupinu vyhral pár
mama – dcéra Šabíkové pred
druhým párom Orság – Čepček.
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Foto zľava: Ján Novota ml., Roman Minár, Ján Dudáš,
Maroš Košút
Štvorhry vyhrala dvojica Jozef
Kalaba – Michal Kalaba, na druhom mieste skončil pár Heňa
Šabíkova - Eňa Šabíkova a na
treťom mieste Roman Jonis –
Ján Šulovský.
Juice cup: V kategórii starších detí zvíťazila Aňa Šabíková,
druhý bol Michal Kalaba a tretí

Maximilian Kratka. V kategórii
mladších detí mali tri prvé hráčky rovnaký počet bodov, podľa
výsledkov vzájomných zápasov
lepším skóre zvíťazila Nina Orságová, druhá bola Eňa Šabíková
a tretia Ela Šabíková.
Ján Novota

Vyhodnotenie 42. ročníka Večerného behu mestom Zlaté Moravce
Dňa 11. októbra 2017 zorganizovalo Mesto Zlaté Moravce
v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, CVČ, ZŠ
Mojmírova, Mestským strediskom kultúry a športu a Mestskou
políciou 42. ročník Večerného behu Zlatými Moravcami.
Podujatie, ktorého sa zúčastnilo 249 súťažiacich rôznych vekových kategórií, bolo realizované v rámci projektu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Súťažiaci umiestnení na prvých
troch miestach v jednotlivých kategóriách obdržali diplomy
a medaily. Škola s najväčším počtom účastníkov bola ocenená
pohárom primátora mesta Zlaté Moravce. Tento rok ho získala
ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce.

Výsledky:
Deti narodené v roku
2012 a ml.
Chlapci :
1. Bystrík Tonkovič, MŠ Slnečná ZM
2. Tobiáš Petrovič, MŠ Žitavské
nábrežie ZM
3. Dominik Havran, MŠ Kalinčiakova ZM
Dievčatá:
1. Karolína Miklová, MŠ Kalinčiakova ZM
2. Daniela Koláriková, MŠ Slnečná ZM
3. Noemi Viglaská, MŠ Sv.
Alžbety ZM

ZŠ roč. 2009 – 2011
Žiaci:
1. Adam Galamboš,

ZŠ Robotnícka ZM
2. Leo Valent, ZŠ Sv. Don Bosca ZM
3. Daniel Pivarčík, ZŠ Sv. Don
Bosca ZM
Žiačky:
1. Karolína Orbanová, ZŠ Sv.
Don Bosca ZM
2. Diana Čaladiková, ZŠ Pribinova ZM
3. Soňa Samelová, ZŠ Pribinova ZM

ZŠ roč. 2007 – 2008
Žiaci:
1. Samuel Hanzlík, ZŠ Pribinova
ZM
2. Tomáš Chrenko, ZŠ Mojmírova ZM
3. Maximilián Kratka, ZŠ Robotnícka ZM

Žiačky:
1. Henrieta Horváthová, ZŠ Pribinova ZM
2. Erika Pacherová, ZŠ Mojmírova ZM
3. Viktória Veľká, ZŠ Pribinova
ZM

ZŠ roč. 2005 – 2006
Žiaci:
1. Benjamín Šabík, ZŠ Červený
Hrádok
2. Adam Kéri, ZŠ Sv.Don Bosca ZM
3. Kryštof Orban, ZŠ Sv.Don
Bosca ZM
Žiačky:
1. Erika Nagyová, ZŠ Červený
Hrádok
2. Katarína Herdová, ZŠ Sv.Don
Bosca ZM
3. Emma Páleniková, ZŠ Sv.Don
Bosca ZM

ZŠ roč. 2002 - 2004
Žiaci:
1. Andrej Mishko, ZŠ Jedľové
Kostoľany
2. Peter Hruška, ZŠ Sv.Don Bosca ZM
3. Kristián Ivanička, ZŠ Mojmírova ZM
Žiačky:
1. Nina Šimalová, ZŠ Robotnícka

2. Viktória Polyáková, ZŠSľažany
3. Beatrica Šabíková, ZŠ Červený Hrádok

Dorastenci a dorastenky roč. 2001 –1998
Chlapci:
1. Patrik Pacher, OA ZM
2. Radoslav Rajnoha, ZŠ J..Kos
Dievčatá:
1. Martina Mrázová, OA ZM
2. Hana Melišková, OA ZM
3. Kristína Jankovičová, SOŠ Prílepská 6, ZM

Muži 1997-1977
1. Matej Páleník, BK Pyxida Čierne Kľačany
2. Michal Valkovič, BK Pyxida
Čierne Kľačany

Ženy 1996-1976
1. Dana Sýkorová, BK Pyxida
Čierne Kľačany
2. Eva Trubáčiková, Sľažany
3.Helena Ondriašová, Topoľčianky

Veteráni 1976 a st.
1. Mário Ondriáš, Machulince
2. Ľubomír Ivan, Čier. Kľačany
3. Michal Okosy, KT Šurany

Mgr.Jozef Zlatňanský,
riaditeľ CVČ
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INZERCIA

November 2017

Rozširujeme výrobu - hľadáme nových kolegov. Ponúkame náborový bonus, výborné platové podmienky, stravu zdarma,
dochádzkové a výkonnostné bonusy a ďalšie benefity. Pridajte sa k nám! Kontaktujte nás mailom job_sk@secop.com alebo
telefonicky 037/64 06 495.
66/2017
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