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V tomto čísle:
Peniaze pre
Technické služby
Zlatomoravskí poslanci
odsúhlasili dva návrhy, vďaka ktorým bolo Technickým
službám mesta dokopy pridelených až 103 800 eur. Peniaze
sú určené na mzdy a prevádzkové náklady podniku.
Čítajte na strane 2

Nové vianočné
osvetlenie
Mesto dokúpilo vianočné
osvetlenie. Od začiatku decembra skrášľuje Námestie
Andreja Hlinku. Ozdobené sú
stromy i pouličné lampy.
Čítajte na strane 3

Pribudli mestské
kamery
Kamerový systém Zlatých
Moraviec sa rozrástol. V novembri u nás pribudli dve nové
kamery, ktoré pomáhajú zlatomoravskej mestskej polícii
pri dozeraní nad poriadkom.
Čítajte na strane 4

Rozhovor
s Mariánom Kérym
Poslanec NSK a Národnej
rady SR Marián Kéry reaguje
na župné voľby. V rozhovore
nám povedal, ako je spokojný
s ich výsledkami, no prezradil
i svoje priority na nadchádzajúce volebné obdobie.
Čítajte na strane 5

Primátor Dušan Husár počas zapaľovania prvej sviece na adventnom venci mesta.

Vianočný príhovor primátora
Vážení Zlatomoravčania,
už len niekoľko dní nás delí
od najkrajších sviatkov roka,
od Vianoc. Ide o sviatky, ktoré
by mali byť plné pokoja, porozumenia, srdečnosti a lásky. V tomto čase sa všetci na
chvíľu zastavia, stretnú so
svojimi blízkymi a prežijú neopakovateľné chvíle. A práve
tieto spoločné chvíle sú tým
najkrajším darčekom, ktorý si
môžeme dať.
Vychutnajme si Vianoce so
všetkým, čo k nim patrí. Vianočný stromček, kapustnica,
ryba, šalát, medové oblátky,
cesnak, jablko, orechy, všetky krásne zvyky a tradície,
ktoré sme zdedili po našich
rodičoch. Vychutnajme si to.

Nech Štedrý večer zanechá
v našich srdciach stopu pohody a radosti. Nech v príjemnom teple domova znejú
vianočné koledy a modlitby,
ako poďakovanie sa za odchádzajúci rok i ako prosba
za zdravie našich rodín a spokojnosť všetkých blízkych
a priateľov. Niekde možno
i ako spomienka na tých, po
ktorých, bohužiaľ, zostalo pri
stole len prázdne miesto. Vianoce sú hlavne o láskavosti
a spolupatričnosti nás ľudí,
najvhodnejší čas kedy si človek môže uvedomiť, že k životu nepotrebuje len peniaze
a hmotné statky, ale hlavne
porozumenie, pochopenie,
úprimnosť a dobrosrdečnosť.

Drahí spoluobčania, v mene
pracovníkov mestského úradu,
poslancov mestského zastupiteľstva, ale aj osobne vám
želám radostné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov,
všetko dobré, pevné zdravie,
veľa Božieho požehnania,
veľa osobných ako aj pracovných úspechov. Nech sa
v každom z nás upevní pocit
šťastia, pohody i spolupatričnosti, aby sme mohli všetci pokojne nažívať v našom
krásnom mestečku.
Požehnané a veselé Vianoce!
PaedDr. Dušan Husár,
Primátor mesta
Zlaté Moravce
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Poslanci pridelili Technickým službám vyše 100-tisíc eur
Na 31. zasadnutí zlatomoravského mestského zastupiteľstva konaného dňa 9. novembra 2017 poslanci odsúhlasili dva návrhy, vďaka ktorým bolo Technickým službám mesta dokopy pridelených až 103 800 eur. Peniaze
sú určené na mzdy a prevádzkové náklady podniku.
V prvom schválenom návrhu
sa jednalo o zvýšenie príspevku
z rozpočtu mesta pre Technické
služby (TS) na rok 2017 na dofinancovanie mzdových nákladov. Ide celkovo o sumu 38 500
eur, ktorú mestský podnik žiadal konkrétne na dofinancovanie výdavkov na mzdy, odvody
a taktiež na vyplatenie odchodného a odstupného pre zamestnancov podniku.

Rozpočet s tým
nepočítal
Dôvodom na túto žiadosť mal
byť fakt, že rozpočet TS na tento
rok nepočítal s nariadením vlády na štvorpercentné zvýšenie
platových taríf zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom
záujme, ktoré platí od začiatku
roka 2017.
Rozpočet nepočítal ani s dvojpercentným navýšením platov
v termíne od 1. septembra 2017

do 31. decembra 2017, ktoré
je v platnosti na základe Memoranda o úprave platových
pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme. „Schválený
rozpočet nepokrýva tieto zvýšené výdavky, ktoré sú vo výške
33 600 eur,“ píše sa v dôvodovej
správe návrhu.
Zvyšných 4 900 eur, ktoré neboli kryté tohtoročným rozpočtom, je podľa dôvodovej správy
potrebné vyplatiť na odchodné pre šiestich zamestnancov
a odstupné pre jedného zamestnanca podniku. Predložený návrh podporili všetci prítomní poslanci.

Prevádzkové
náklady
Druhý návrh, ktorým sa zastupiteľstvo zaoberalo sa týkal zvýšenia príspevku z rozpočtu

mesta pre Technické služby
na rok 2017 na dofinancovanie
prevádzkových nákladov. I tento návrh bol prítomnými mestskými poslancami jednohlasne
schválený, vďaka čomu TS dostali ďalších 65 300 eur.
Tieto peniaze sú určené na
dofinancovanie bežných výdavkov na prevádzku podniku,
ktoré neboli plánované v aktuálnom rozpočte Technických
služieb.
„Mestský podnik nemal
vo svojom schválenom rozpočte na rok 2017 plánované krytie výdavkov na revízie verejného osvetlenia
a bleskozvodov vo výške
6 000 eur, na stravovanie zamestnancov vo výške 16 500
eur, na cintorínske služby vo
výške 7 500 eur, na úhradu záväzkov po lehote splatnosti dane zo závislej činnosti za rok
2016 vo výške 17 800 eur, na výmenu okien vo výške 1 500 eur
(budova Bernolákova 59, pozn.
redakcie), na opravu zberového vozidla PRESKO vo výške 6
000 eur, na nákup materiálu na
zimnú údržbu vo výške 5 000

eur, na práce pri zabezpečení
územia na výstavbu skládky
drvením bioodpadu vo výške
5 000 eur,“ uvádza sa v dôvodovej správe návrhu, podľa ktorej
na krytie uvedených výdavkov
mestský podnik nemá zdroje
tvorené z vlastných príjmov
hlavnej činnosti podniku.
Podľa slov šéfky ekonomického oddelenia na mestskom
úrade Ivety Szobiovej, Technické služby už uhradili všetky tieto
výdavky, no použili prostriedky,
ktoré na to neboli určené. „Podľa zákona do konca rozpočtového roka treba vrátiť prostriedky
na účel, na ktorý boli uvedené.
V tomto prípade to znamená
mestu odviesť poplatok za uloženie odpadu,“ povedala Szobiová, podľa ktorej boli spomínané výdavky zaplatené práve
z tohto poplatku, ktorý TS vyberajú pre mesto.
Celá schválená suma 65 300
eur tak poputuje od Technických služieb obratom späť do
mestskej kasy, aby došlo k uhradeniu poplatku.
Peter Klimant

Cesta na Ulici SNP prešla veľkou rekonštrukciou
Dobré správy pre vodičov, ktorí pravidelne jazdia naším mestom. Začiatkom novembra 2017 sa v Zlatých
Moravciach uskutočnila rozsiahla oprava časti vozovky
na Ulici SNP. Tá pred stavebnými prácami vykazovala
viacero nedostatkov
Rekonštrukcia vyše 800 metrového úseku cesty III/1625
na Ulici SNP sa uskutočnila
v dňoch od 3. novembra do
9. novembra 2017. Táto cesta je v správe Nitrianskeho
samosprávneho kraja (NSK).
O jej oprave tak rozhodli župní
poslanci.
Podľa slov hovorkyne NSK
Oľgy Prekopovej mal daný cestný úsek pred rekonštrukciou

hneď niekoľko nedostatkov.
„Boli tu viaceré poruchy - sieťové rozpady, výtlkovosť, poklesy po inžinierskych sieťach,“
uviedla Prekopová.
Opravu cesty vykonávala
spoločnosť EUROVIA SK, ktorá bola vybraná prostredníctvom verejného obstarávania.
„Na úseku sa vykonalo frézovanie pôvodného krytu a následná výmena asfaltového krytu

vozovky hrúbky 5,00 cm,“ približuje vykonané stavebné práce župná hovorkyňa.
Celá akcia bola financovaná
čisto z prostriedkov NSK. Podľa
Prekopovej šlo o sumu v celkovej výške 83 524 eur vrátane DPH. Tieto peniaze boli vyčlenené ešte koncom marca
2017 na zasadnutí zastupiteľstva NSK.
V meste Zlaté Moravce sa nachádza viacero ciest v správe
kraja. Župa sa aktuálne podieľa na rekonštrukcii kruhového objazdu pred zlatomoravským mestským úradom. Po
ukončení tohto projektu nie

sú v najbližšej dobe na pláne
žiadne ďalšie rekonštrukcie
krajských ciest na území nášho mesta.
Podľa Prekopovej sa však
uskutočnia viaceré obnovy
asfaltového krytu vozoviek na
cestách nášho okresu. „Uskutočnia sa na úsekoch III/1614
Hosťovce – Lovce, III/1613 Mankovce – Zlatno, III/1622 intravilán Obyce,“ povedala hovorkyňa, podľa ktorej sa takéto práce
uskutočnili aj v novembri na
cestnom úseku III/1626 Nemčiňany – Mochovce.
Peter Klimant
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Technické služby mesta hlásia pripravenosť na zimné obdobie
O zimnú údržbu ciest a chodníkov v uliciach Zlatých
Moraviec sa pravidelne starajú Technické služby mesta.
Tie hlásia pripravenosť na tohtoročný boj so snehom.
Režim zimnej údržby trvá
v Zlatých Moravciach z pravidla od októbra do marca.
Naplno sa však rozbieha až
v období intenzívnejšieho
sneženia, ktoré sa do našich
končín zvykne dostaviť v mesiacoch december, január
a február.
Na bielu zimu sú Technické
služby mesta plne pripravené. Podľa ich zastupujúceho
riaditeľa Eduarda Čechoviča
má podnik k dispozícii niekoľko ton posypového materiálu. „Štrku máme pripraveného
sto ton, okrem toho je k dispozícii i šesť ton soli,“ povedal.

V prípade potreby
pomôžu Hosťovce
Posypový materiál vyšiel
podnik na zhruba 5-tisíc eur.
Čechovič však pripomína,
že ani zďaleka nejde o celú
sumu, ktorá sa minie na zimnú

údržbu. „Treba tu zarátať i peniaze, ktoré sa vynaložia na
ľudskú silu a taktiež financie
určené na chod a údržbu našich strojov,“ povedal zastupujúci riaditeľ, podľa ktorého
je v súčasnosti ťažké vyrátať
koľko peňazí pohltí tohtoročná zimná údržba.
Oproti vlaňajšku nepribudli
žiadne nové pracovné stroje. Technické služby majú vo
svojich garážach pripravený
sypač s radlicou, sypač na
multikáre, traktor, nakladač
UN a bobcat. „Máme taktiež
zmluvu s AGRO Hosťovce.
V prípade veľkej zimy nám na
odhŕňanie poskytnú ďalšie
stroje – jeden až dva traktory,“ uviedol Čechovič.

Plán odhŕňania
sa nemení
Plán odhŕňania ostáva rovnaký ako po minulé roky.

Pohľad na Bernolákovu ulicu.
V prípade sneženia budú
ako prvé odrhnuté prioritné
úseky, kde je najväčší pohyb
chodcov. Spadá sem centrum
mesta, okolie nemocnice
a polikliniky, okolie nákupných centier a fabrík. Nasledujú sídliská a okolie domovej zástavby.
Technické služby majú
počas zimného obdobia
funkčnú aj takzvanú zimnú pohotovosť. V rámci
nej sú pracovníci podniku

nepretržite 24-hodín denne
na telefóne, pripravení vyraziť
do terénu a odhŕňať.
Na svoje povinnosti počas
zimy však nesmú zabúdať ani
samotní Zlatomoravčania.
„Vlastníci bytov a nebytových
priestorov sú povinní pred
svojimi prevádzkami a bytmi
odpratávať sneh v zmysle zákona a všeobecne záväzného
nariadenia mesta,“ upozorňuje Čechovič.
Peter Klimant

Mesto dokúpilo vianočné osvetlenie. Nájdeme ho na námestí
Začiatkom decembra sa centrum Zlatých Moraviec
rozžiarilo vianočnými svetlami, ktoré pravidelne počas adventného obdobia a Vianoc zdobia naše mesto.
Tento rok na Námestí Andreja Hlinku pribudli i novinky.

Vianočné osvetlenie Námestia Andreja Hlinku.
Vianočné osvetlenie nájdeme v Zlatých Moravciach
tak ako každý rok, na Župnej

ulici a na Námestí Andreja
Hlinku. Inštalované bolo
v polovici novembra 2017.

Ako uviedol primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár, ide o klasické ozdoby
z minulých rokov – rôzne
vianočné symboly, k toré zdobia stĺpy verejného
osvetlenia a nechýba ani
tradičná svetelná fontána
z námestia. Tento rok však
pribudli i novinky.
„Rozhodli sme sa dokúpiť nové vianočné osvetlenie. Jedná sa o výzdobu námestia. Osvetlených
je päť stromov, taktiež tu
pribudli i ozdoby na troch
stĺpoch verejného osvetlenia,“ povedal primátor,
podľa ktorého tieto novinky

vyšli samosprávu na sumu
4 259 eur.
Osvetlenie bolo oficiálne
spustené do prevádzky počas prvej adventnej nedele.
Hlavnou vianočnou ozdobou ulíc Zlatých Moraviec je
už tradične vianočný stromček, ktorý je taktiež umiestnený na Námestí Andreja
Hlinku. Podľa slov Husára
ho mesto tento rok získalo
darom.
Jedná sa o sedem metrový smrek, ktorý bol slávnostne rozsvietený Mikulášom,
večer 6. decembra 2017.
Peter Klimant
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Mestská polícia má dve nové kamery
Kamerový systém Zlatých Moraviec sa rozrástol. V novembri u nás pribudli dve nové kamery, ktoré pomáhajú
zlatomoravskej mestskej polícii pri dozeraní nad poriadkom v uliciach nášho mesta.

Ilustračná foto.
Jedna kamera bola nainštalovaná na okružnej križovatke Duklianska – Hviezdoslavova, oproti obchodnému
domu Tekov. Druhá dohliada
nad bezpečnosťou pri dolnom kostole, na križovatke
Hviezdoslavova – Mojmírova.
„Tieto dve lokality boli

vybrané a odsúhlasené Komisiou ochrany verejného
poriadku, CO a vojenských
záležitostí,“ informoval náčelník mestskej polície Marián Takáč, podľa ktorého
boli tieto kamery na svojich
miestach nainštalované začiatkom novembra 2017.

Na rozšírenie kamerového systému získalo mesto
finančnú dotáciu vo výške
20-tisíc eur. Peniaze na tento projekt boli schválené Radou vlády SR pre prevenciu
kriminality ešte v závere decembra minulého roka. Projekt spolufinancovala i samospráva, prispela sumou
5-tisíc eur.
Zlatomoravská mestská
polícia využíva v súčasnosti osem bezpečnostných
kamier. Okrem križovatiek
Duklianska – Hviezdoslavova a Hviezdoslavova – Mojmírova monitorujú bezpečnosť na týchto lokalitách:
Námestie Andreja Hlinku,
križovatka Župná ulica - A.
Kmeťa, križovatka Župná ulica
– Janka Kráľa, Ulica Sama Chalupku, križovatka Župná ulica–
Mlynská ulica, Ulica Chyzerovecká – požiarna zbrojnica.

Ako uviedol náčelník Takáč,
v budúcnosti by v Zlatých
Moravciach mohli pribudnúť aj ďalšie bezpečnostné
kamery, nakoľko ide podľa
neho o veľkého pomocníka
pre mestskú políciu.
„Ide o účinný nástroj pre
udržiavanie verejného poriadku. Už len ich samotná
prítomnosť pôsobí preventívne, odrádza prípadných
páchateľov od protispoločenskej činnosti. Ak už k niečomu aj reálne dôjde, je
vďaka nim väčšia pravdepodobnosť odhalenia páchateľa,“ myslí si šéf mestských
mužov zákona. Samospráva sa podľa neho bude aj
naďalej uchádzať o nenávratné finančné príspevky,
z ktorých by sa zaplatili ďalšie kamery.
Peter Klimant

Mestská knižnica nakupuje nové knihy. Pribudne i nábytok
Dobré správy pre čitateľov. Mestská knižnica Zlaté Moravce dopĺňa svoj knižný fond. Na svoje si prídu dospelí
i deti. Okrem toho sa zvýši i komfort priestorov knižnice,
na pláne je nákup nového nábytku.
Ako informovala vedúca zlatomoravskej mestskej knižnice
Anna Šútorová, knižnica získala
finančnú dotáciu na nákup novej literatúry z Fondu na podporu umenia vo výške 3-tisíc eur.
Z toho istého fondu sa knižnici
podarilo získať ďalších 2 500 eur
na zakúpenie nového nábytku.
Žiadosti na oba projekty boli
podané ešte v marci tohto roka.
K ich schváleniu došlo v júni
a peniaze boli knižnici poskytnuté v októbri. Ide o doposiaľ
najväčšiu dotáciu, ktorú sa zlatomoravskej knižnici podarilo získať z Fondu na podporu
umenia.

Zo získaných peňazí pribudlo do knižného fondu
nášho mesta viacero noviniek pre dospelých i deti. „Pre
dospelých sme už kúpili 118
kníh náučnej literatúry zo psychológie, pedagogiky, medicíny, atď. a 114 kníh beletrie.
Pre deti sme zakúpili zatiaľ
46 kníh,“ povedala Šútorová,
podľa ktorej v najbližšej dobe
pribudne ešte niekoľko ďalších titulov.
Ako ďalej prezradila, všetky
knižné novinky sa postupne spracovávajú a čitateľom
budú k dispozícii priebežne
od decembra 2017. Knižnica

Priestory Mestskej knižnice v Zlatých Moravciach.
robila naposledy podobný nákup v novembri 2016. Vtedy
na to mala ale menej finančných prostriedkov – 1 500
eur, ktoré boli taktiež získané
z Fondu na podporu umenia.
Čo sa týka nového nábytku,
v priestoroch knižnice pribudne už čoskoro viacero kusov.
„Prostredníctvom finančných

prostriedkov z druhého projektu chceme našim čitateľom
spríjemniť prostredie knižnice
a plánujeme zakúpiť 50 stoličiek, 20 kresiel a dva stoly,“
uviedla Šútorová. Nový nábytok by podľa jej slov mal
byť dovezený do konca tohto roka.
Peter Klimant
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ROZHOVOR s poslancom Mariánom Kérym: Ako hodnotí župné voľby?
Začiatkom novembra sa na Slovensku uskutočnili voľby do vyšších územných celkov (VUC). Na post župného
poslanca za zlatomoravský obvod opätovne kandidoval
aj dlhoročný poslanec Nitrianskeho samosprávneho
kraja (NSK) a poslanec Národnej rady SR Marián Kéry
(SMER-SD). Ten vo voľbách získal najvyšší počet hlasov
spomedzi všetkých záujemcov o poslaneckú stoličku
z nášho okresu. V rozhovore nám povedal, ako je spokojný s výsledkami volieb, no prezradil i svoje priority
na nadchádzajúce volebné obdobie.
Župné voľby sú za nami.
Ako hodnotíte ich výsledok?
Napriek tomu, že strana Smer-SD získala najviac
poslancov v regionálnych
zastupiteľstvách, celkovo
až 89, treba priznať, že tieto
voľby neboli pre našu stranu
úspešné. Je to hlavne preto,
že naši kandidáti na županov neuspeli vo viacerých
krajoch. Mňa osobne najviac
mrzí neúspech Juraja Blanára
v Žilinskom samosprávnom
kraji a Richarda Rašiho v Košickom samosprávnom kraji.
To, čo ma potešilo je skutočnosť, že v Banskobystrickom
samosprávnom kraji sa dokázali spojiť politické strany z vládneho i opozičného tábora a porazili Mariána
Kotlebu. A v neposlednom
rade ma teší aj väčší záujem
ľudí o tieto voľby. Takmer 30
percentná účasť voličov ma
utvrdila v názore, že zmena
na jednokolovú voľbu bola
správnym a racionálnym
rozhodnutím.
Ako ste spokojný s výsledkami v Nitrianskom
kraji?
Som veľmi spokojný, že pán
Milan Belica suverénnym
spôsobom obhájil pozíciu
predsedu NSK. Náš samosprávny kraj pod jeho vedením dosahuje veľmi dobré
výsledky, čo už viackrát potvrdil aj nezávislý inštitút

INEKO. Sme najmenej zadlženým krajom, navyše veľmi
dobre dokážeme využívať finančné prostriedky z Európskej únie na modernizáciu
našich ciest, na budovanie
cyklotrás či modernizáciu
našich stredných škôl, či zariadení sociálnych služieb. Aj
spoločná koalícia strán Smeru-SD, SNS a Mostu-Híd získala 17 mandátov v Zastupiteľstve NSK, čo dáva dobré
predpoklady na to, aby mohla významnou mierou rozhodovať o smerovaní nášho samosprávneho kraja v tomto
novom päťročnom období.
V zlatomoravskom okrese sa vám podarilo získať
najviac hlasov z pomedzi všetkých kandidátov
na post poslanca. Čím ste
podľa vás oslovili voličov?
V poslednej dobe je čoraz
náročnejšie odhadnúť, ako
dopadnú výsledky volieb.
Aj preto ma potešilo, že už
štvrtýkrát som získal dôveru obyvateľov nášho okresu.
Navyše vždy sa mi podarilo
získať aj najvyšší počet hlasov spomedzi všetkých kandidátov. Myslím si, že ľudia
vidia za mojou poslaneckou
prácou aj konkrétne výsledky. Z pozície predsedu komisie dopravy som mal na starosť najmä oblasť dopravy.
NSK má vo vlastníctve viac
ako 2035 kilometrov ciest

Marián Kéry
II. a III. triedy. Len v našom
okrese je ich dĺžka 170 km.
Na rozdiel od iných kandidátov, ktorí hovoria o opravách ciest len vo všeobecnej
rovine, ja hovorím o rekonštrukcii konkrétnych úsekov
ciest, a preto ma po skončení volebného obdobia môžu
voliči skontrolovať, do akej
miery sa mi predvolebné
sľuby podarilo zrealizovať.
Najviac som hrdý na skutočnosť, že sa mi podarilo do
úspešného konca dotiahnuť združenú investíciu NSK
a Mesta Zlaté Moravce a že
obe zastupiteľstvá schválili
finančné prostriedky na realizáciu okružnej križovatky pred Mestským úradom
v Zlatých Moravciach.
Som spokojný aj s tým, že
z rozpočtu NSK investujeme
nemalé finančné prostriedky
do našich stredných škôl. Je
zbytočné hovoriť o konkrétnych číslach. Ale každému
odporúčam navštíviť Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých
Moravciach, ktoré za posledné roky prešlo veľkou premenou – nová telocvičňa,
nové okná, zmodernizovaná
jedáleň, vynovený vstup do
areálu školy a momentálne
sa dokončujú práce na oplotení školy.

Aké sú vaše priority pre
zlatomoravský región,
ktoré by ste chceli presadiť na úrovni VUC v tomto
volebnom období?
Naďalej budem mať záujem, aby čo najviac financií
prichádzalo do nášho okresu. S kolegom Milanom Galabom a vedúcim odboru
školstva Vladimírom Gubišom chceme v čo najkratšom
čase obnoviť fungovanie bazéna na SOŠ polytechnickej.
Najskôr by mal slúžiť pre
žiakov a študentov a ak by
malo Mesto Zlaté Moravce
záujem podieľať sa na financovaní, potom by bazén
mohla využívať aj široká verejnosť. V tomto roku sme na
túto investičnú akciu vyčlenili z rozpočtu NSK viac ako
stotisíc eur a po dokončení
verejného obstarávania by
sa malo pristúpiť ku konkrétnym prácam.
Medzi moje priority z oblasti dopravy bude patriť dokončenie rekonštrukcie cesty
v obci Žitavany, ako aj komplexná rekonštrukcia cesty
od železničného priecestia
v Zlatých Moravciach cez
Hosťovce a až po Lovce.

(Pokračovanie na strane 6)
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Udeľovanie Janského plakiet v Zlatých Moravciach  
Viacnásobní darcovia krvi si v závere roka pravidelne
preberajú v Zlatých Moravciach Janského plakety. Tento
slávnostný akt sa udial aj koncom roka 2017. Ocenenie
si z rúk zástupcov Slovenského Červeného kríža prevzalo 55 darcov.
Udeľovanie Janského plakiet sa uskutočnilo v stredu
29. novembra 2017 v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach. Ocenenie
bolo udelené 62 darcom
krvi z okresu Zlaté Moravce. Osobne si ho na slávnosť
prišlo prevziať 55 z nich.
Plakety boli darcom odovzdávané zástupcami Slovenského Červeného kríža,
ktorí ich udeľovali spoločne
so zástupcami zdravotných
poisťovní a primátorom Dušanom Husárom.

„Darcovstvo krvi v okrese
Zlaté Moravce sa drží stále
na rovnako dobrej úrovni.
Sme radi, že vždy koncom
roka môžeme darcov oceniť. Taktiež nás teší, že mesto
má záujem spolupracovať
aj v tejto oblasti. Dejú sa tu
mobilné odbery krvi, dvakrát do roka býva primátorská kvapka. Povedomie
o darcovstve krvi je tu veľmi
dobré a teší nás hojná účasť
na slávnostnom oceňovaní,
pretože to nebýva pravidlom v iných mestách,“ povedala Beáta Miškovičová,

Jozef Kellner

ROZHOVOR s poslancom Mariánom Kérym:
Ako hodnotí župné voľby?
(Pokračovanie zo strany 5)
V našom okrese ste obhájili prvenstvo z predchádzajúcich župných
volieb. Sedíte taktiež i na
stoličke poslanca Národnej
rady Slovenskej republiky. Čo však považujete za
svoje najväčšie životné
víťazstvo?

S politikou som začal
pomerne r ýchlo a mám
s ňou už takmer 20 ročné
skúsenosti. Mal som len
20 rokov keď ma prvýkrát
zvolili za poslanca Obecného zastupiteľstva v Červenom Hrádku. Celkovo
som bol trikrát zvolený za
poslanca v mojej rodnej

Darcovia ocenení zlatou Janského plaketou.
riaditeľka územného spolku Slovenského Červeného
kríža v Nitre.
V roku 2017 bolo v našom
okrese udelených tridsaťtri
bronzových plakiet, striebornú plaketu získalo šestnásť darcov, zlatú jedenásť.
Diamantovú si domov odniesli dvaja darcovia. „Je
to pre mňa veľká česť. Krv
chodím darovať pravidelne od mojich dvadsiatich
rokov,“ reagoval na ocenenie 47-ročný Jozef Kellner,
ktorému bola udelená diamantová plaketa. Tú dostávajú darcovia, ktorí absolvujú 80 odberov. Na otázku,
čo konkrétne ho motivuje
k tejto nezištnej činnosti,

odpovedal jednoducho „Ja na to ani nemyslím. Idem
a hotovo.“
Okrem plakiet bolo udelené i jedno vyznamenanie
Za humanitu, dobrovoľnosť
a obetavosť druhého stupňa. Získala ho Eva Behúlová zo Zlatých Moraviec.
„Pani Behúlovú sme ocenili
ako dlhoročnú predsedníčku miestneho spolku Slovenského Červeného kríža
v Zlatých Moravciach, ktorý
sa podieľa na organizovaní darcovstva krvi v meste
a okrese Zlaté Moravce,“ vysvetľuje Miškovičová.

obci. Postupne som sa cez
regionálne zastupiteľstvo
dostal až do lavíc NR SR,
kde pôsobím druhé volebné obdobie. Som hrdý na
to, že keď som bol futbalový rozhodca, tak sa mi
podarilo prepracovať do
prvej ligy. Na toto obdobie veľmi rád spomínam.
Moje najväčšie víťazstvo
sa však netýka mojej politickej kariéry, ani kariéry
futbalového rozhodcu.

Ďakujem za skutočnosť,
že mám starostlivú manželku, k torá ma podporuje a stojí pri mne. No
a tie najšťastnejšie chvíle
som zažil pred niekoľkými
týždňami, keď sa nám narodila naša malá Adriánka.
Ten pocit šťastia, keď som
ju prvýkrát zobral do náručia, sa slovami ani nedá
opísať.

Peter Klimant

Peter Klimant
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Na svete je nová kniha o našom meste
Zlatomoravčan Pavol Pečadný vydal začiatkom decembra novú publikáciu pod názvom – Zlaté Moravce
kedysi a dnes. Postavená je na dobových fotografiách,
ktoré nám ukážu starú tvár rôznych zaujímavých zákutí
nášho mesta.
Knižná novinka vyšla 1. decembra 2017. Je v poradí už
treťou publikáciou z pera rodeného Zlatomoravčana Pavla Pečadného, autora známej
knihy Zlaté Moravce na starých
pohľadniciach.
Ako uvádza Pečadný, jeho najnovšie dielo podáva svedectvo
o živote v Zlatých Moravciach,
najmä v uplynulých päťdesiatich
rokoch. „Zachytáva nielen slovom, ale aj obrazom jeho architektúru – súčasnú i socialistickú,
časy legendárnej fabriky Calex

či výstavbu ZDA. Prehľad záberov Moraviec zo 60. – 70. rokov
ukazuje súčasnej generácii niekdajšiu podobu mesta,“ hovorí.
Zároveň upozorňuje, že mu
nešlo o propagáciu socializmu,
ale o poukázanie jednej etapy
vývoja, ktorou si naše mesto
v minulosti prešlo. „Ako vyzeralo v nedávnej i dávnej minulosti,
ako vyzerali dnes už neexistujúce miesta, domy a štvrte, ktoré
padli za obeť novej výstavbe,“
dodáva autor.
Podľa slov Pečadného je až

polovica historických fotografií knižne uverejnená vôbec po
prvýkrát. Aby sa čitateľ pri dobových záberoch ľahšie orientoval,
ku každej historickej fotografii
je pripojený i záber súčasného
stavu daného miesta. Jednotlivé
strany sú spestrené dobovými
reklamami, ktoré autor prevzal
zo zápalkových škatuliek.
Pečadnému trvalo zostavenie tejto knihy približne jeden
rok. Uverejnené informácie čerpal najmä z rozprávania starých
rodákov zo Zlatých Moraviec
a z mestskej kroniky. Historické
fotografie zozbieral zo súkromných i štátnych archívov.
„Kniha je určená pre starších ľudí – pamätníkov, ktorí si
chcú obnoviť svoje spomienky.

Pavol Pečadný
Zároveň je však aj pre mladých
ľudí, aby videli, ako naše mesto
vyzeralo kedysi,“ povedal na záver Pavol Pečadný. Záujemcovia si môžu knihu zakúpiť napríklad v Mestskom múzeu Zlaté
Moravce.
Peter Klimant

Krojované bábätká Moniky Klučiarovej

Monika Klučiarová
Stretnúť láskavého človeka
s veľkým srdcom a šikovnými
rukami sa nestáva každý deň.
Profesionálnu fotografku
Moniku Klučiarovú zo Zlatých
Moraviec priťahovalo umenie
od raného detstva. O fotografovanie sa začala zaujímať už
na strednej škole a po ukončení štúdia cestovného ruchu
a teológie sa začala venovať
fotografovaniu prírody. Neskôr
prešla k figurálnym námetom
a portrétom ľudí, kde sa v každom človeku ukrýva veľa krásy,

nehy a lásky. V súčasnosti sa
autorkinou veľkou vášňou
stalo fotografovanie spoločenských, rodinných udalostí,
ľudových krojov a newborn
fotografia.
Prvým fotografickým úspechom bola tohtoročná výstava v Dome kultúry a služieb
v Topoľčiankach pod názvom
Dáma zo zámku alebo eklektické reminiscencie. Vo svojich
umeleckých fotografiách prezentovala krásu exteriéru Zámku v Topoľčiankach a oživenie

jeho historickej atmosféry
z čias dávnej minulosti. A navyše autenticky sprítomniť
skutočne historickú dámu zo
zámku vďaka pózam a šarmu
fotomodelky Lucie Fazekašovej
zo Slepčian.
Dlho pripravovaný projekt talentovanej fotografky Bábätká
v kroji spojený s putovnou výstavou a vydaním Kalendára na
rok 2018 sa stal skutočnosťou
12. novembra 2017. Jeho jedinečnosť sa nezrodila pred objektívom fotografa, ale už pred
stáročiami, keď vyšívané kroje
vytvorili ruky našich prastarých
mám. Unikátne snímky bábätiek zaodeté do originálnych
minikrojov z rôznych oblastí
Slovenska si milovníci umenia
mohli pozrieť na prvej výstave
v Dome kultúry v bratislavskej
Petržalke.
„Ľudové kroje som oddávna
vnímala ako mozaiku zloženú
z množstva detailov. Okrem
kultúrnej hodnoty dedičstva,

slovenské kroje ponúkajú farebnosť a geometrické tvary,
ktoré tvoria základ vo fotografii.
Mojou vášňou bolo vždy fotografovanie novorodencov. Preto som sa rozhodla spojiť toto
neopísateľné čaro s prácou našich predkov, a tak netradične
povýšiť krásu tradícií.“
Jedinečnosť a originalitu Monikiných krojovaných bábätiek
predstavil denník Nový čas, časopis Slovenka, ale i STV1, televízia Markíza a Slovenské
národné noviny. Po výstave
v Bratislave krojované bábätká
cestovali na ďalšiu výstavu do
City arény v Trnave, kde budú
návštevníkom spríjemňovať
predvianočné nákupy až do 12.
decembra 2017. Bábätká oblečené do ľudových krojov prezentujú nielen kultúru národa,
ale i jeho zručnosť, tvorivosť
a úctu k tradičným hodnotám.

Anton Kaiser
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Predseda vinárov z Moraviec vstúpil do Európskeho
vinárskeho rytierskeho stavu
Jozefovi Valentovi, predsedovi Zlatomoraveckého vinohradníckeho spolku, sa ako prvému vinohradníkovi
z okresu Zlaté Moravce podarilo vstúpiť do prestížneho
Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu (EVIRS). Ide
o vinársky rytiersky rád s dlhoročnou tradíciou.
V sobotu 4. novembra 2017 sa
v Pezinku uskutočnil v poradí
14. ročník Konzulátfestu, ktorý
pripravili členovia Európskeho
vinárskeho rytierskeho stavu.
V rámci neho sa konalo slávnostné prijatie nových členov
v miestnom evanjelickom kostole, ich akreditácia a taktiež i intronizácia ďalších členov rádu.
V EVIRS sú udeľované štyri tituly: hospes (čakateľ), conciliarus de vino (radca vína), judex
de vino (sudca vína ) a eques de
vino (rytier vína). Noví členovia
získali základný titul - hospes.
Celkovo ich bolo päť a pochádzali z rôznych kútov Slovenska.

Prvý
z nášho okresu
Pocty sa dostalo aj predsedovi Zlatomoraveckého vinohradníckeho spolku Jozefovi
Valentovi. Stal sa tak vôbec

prvým vinárom z okresu
Zlaté Moravce, ktorému sa
podarilo vstúpiť do EVIRS.
„Je to pre mňa určite česť,
že som sa tam dostal. Taktiež je to i zadosťučinenie
práce, ktorú už pätnásť rokov robím pre zlatomoravské vinohradníctvo. Európsky vinársky rytiersky stav je
najvyššou honoráciou pre
vinárov v našich podmienkach,“ povedal.
Členstvo v ráde je doživotné a dedičné. Šéf zlatomoravských vinárov nám
prezradil, že sa bude v budúcnosti určite uchádzať
o ďalšie stupne v ráde.
Okrem prestíže vo vinárskych kruhoch so sebou
členstvo v EVIRS prináša
i rôzne povinnosti. „Členovia
rádu sa zúčastňujú na rôznych spoločenských akciách,

Jozef Valent (v strede)
robia napríklad i školenia
v oblasti vinárstva. Najdôležitejšie sú však degustácie, ktorých sa členovia zúčastňujú a odborne tam
posudzujú vína,“ vysvetľuje
Valent.

Promócia
absolventov
Po prijatí nových členov
do Európskeho vinárskeho
rytierskeho stavu boli následne v priestoroch Domu
kultúry Pezinok promovaní aj čerství absolventi Slovenskej vinárskej akadémie,

ktorá vznikla v roku 2009.
Jozef Valent nechýbal ani
medzi týmito absolventmi.
Po trojročnom štúdiu získal
akademický titul Vin Ak..
Európsky vinársky rytiersky
stav vznikol v roku 1984 v Rakúsku a nadväzuje na Rád
svätého Juraja, ktorý založili
v roku 1330 Habsburgovci.
Slovensko bolo v Európe 16.
krajinou, kde je založená tradícia vinárskeho rytierstva.
V súčasnosti je na Slovensku 262 členov tohto rádu.
Peter Klimant

Projekt „Revitalizácia zelene“ v Dennom centre
Občianske združenie OZ FREE TIME SK v spolupráci
s mestom Zlaté Moravce zrealizovalo projekt určený na
revitalizáciu zelene v meste Zlaté Moravce. Projekt sa
uskutočnil v areáli Denného centra na Mojmírovej ulici.
„Zeleň prispieva k zvyšovaniu kvality života v meste
a súčasne prispieva aj k zvyšovaniu estetickej a funkčnej hodnoty územia. Okrem
faktu, že verejná zeleň je
na území obce miestom
krátkodobej rekreácie, plní
aj psychologickú, estetickú a hygienicko-zdravotnú
funkciu,“ opisuje dôvody, pre

ktoré projekt vznikol Monika Paulová, predsedníčka
OZ FREE TIME SK a autorka
projektu.
Revitalizácia zelene sa realizovala v zlatomoravskom
Dennom centre počas mesiacov október a november
2017. Projekt sa podľa Paulovej uskutočnil v troch fázach.
„V prvej fáze sme požiadali

o pomoc Technické služby
mesta Zlaté Moravce, nakoľko pozemok si žiadal zásah
strojov, ktoré nám pomohli
s odtrávnením plochy, za čo
sa im chceme poďakovať.
Potom sme vyrovnali terén,
položili fólie a vytvorili kamenný obrazec a nakoniec
prišla výsadba mrazu odolných rastlín, ktoré od jari do
jesene postupne vytvoria
pestrofarebný koberec,“ povedala Paulová, podľa ktorej
tu časom rozkvitne viac ako
sto druhov trvaliek.

„Naším cieľom je vytvárať
hodnoty, ktoré budú slúžiť
pre všetkých, a preto veríme, že našimi aktivitami
vzbudíme záujem a získame
podporu pre ďalšie projekty, ktoré prinesú osoh nám,
všetkým obyvateľom Zlatých
Moraviec ako aj návštevníkom mesta. Naše ďakujem
patrí všetkým, ktorí priložili
ruku k dielu. Ako sa nám to
podarilo, posúďte sami,“ povedala na záver.
Peter Klimant
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Úspešná umelecká jeseň zmiešaného speváckeho zboru
CARMINA VOCUM
V posledný septembrový víkend privítal zbor Carmina Vocum pod vedením
zbormajsterky Zuzany Molnárovej spriatelený spevácky zbor z mesta Oskarshamn
vo Švédsku. Primátor mesta
Zlaté Moravce odovzdal našim hosťom pamätné darčeky a speváci z Oskarshamn na
oplátku rozozvučali obradnú
miestnosť svojimi typickými
melódiami. Prežili sme spolu
neopakovateľné chvíle plné
hudby a začatého priateľstva.
Nádherným zážitkom bolo
vystúpenie zboru na veľkolepých oslavách 500. výročia
reformácie v Nitre, kde boli
prítomní predstavitelia mesta Nitra, VÚC i najvyšší predstavitelia evanjelickej cirkvi
na Slovensku. Spevácky zbor
z Oskarshamn sa predstavil
v kultúrnom programe v kostole Ducha Svätého v Nitre. Po
tomto nádhernom programe
už naše kroky smerovali do
Zlatých Moraviec, kde sme

našim hosťom pripravili posedenie pri tradičnom slovenskom jedle a dobrom vínku
a spoločne sme si zaspieval
slovenské i švédske piesne.
Ukázali sme našim priateľom
krásy regiónu, na ktoré sme
veľmi pyšní, ako je napr. Zámok Topoľčianky, Národný
žrebčín, Vinárske závody či
skvostné Múzeum v Zlatých
Moravciach. Priateľstvo vybudované na láske k hudbe
a láske k človeku je nekonečné, preto sa tešíme na ďalšie
stretnutie s našimi priateľmi,
ktoré je naplánované v prvej
polovici roku 2018 v meste Oskarshamn vo Švédsku.
Ďalším veľkým úspechom
zmiešaného zboru Carmina
Vocum bolo vystúpenie v Komárne v Jókaiho divadle na
podujatí pod názvom „ Srdce,
duša, radosť.“ Podujatie bolo
zložené z toho najlepšieho
z neprofesionálnej kultúry
Nitrianskeho kraja. Bolo pre
nás veľkou cťou zúčastniť sa

CARMINA VOCUM
tejto umeleckej akcie a hrdo
reprezentovať naše mesto.
Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju za udelenie ocenenia v oblasti vokálneho- zborového umenia.
Nádherná, úspešná umelecká jeseň zboru Carmina
Vocum bola zavŕšená „Spomienkovým koncertom,“ ktorý
zaujal v povedomí milovníkov
hudby svoje pevné miesto
a my dnes môžeme povedať,
že tvorí neodmysliteľnú súčasť kultúry nielen v regionálnom, ale i v celoslovenskom

povedomí a túto jeseň oslávil
už svoje piate výročie. Na koncerte odzneli diela majstrov
ako: G. F. Handel, D. S. Bortňanskij, M. Frisina, B. Smetana, M. Sch. Trnavský, F. Liszt,
L. v. Beethoven, J. S. Bach, Z.
Kodály, D. Šostakovič, C. Orff.
Na koncerte zmiešaný zbor
Carmina Vocum privítal aj
umeleckých hostí: Dychový
kvintet Štefana Juríka, Jozefa
Bánovského (bicie ), Romanu
Beňušovú (cibal), Annu Molnárovú (saxofón ).
(Pokračovanie na strane 10)

Židovský cintorín a Múzeum Židovskej komunity
Židovský cintorín v Zlatých
Moravciach začal postupne
chátrať od osemdesiatych
rokov. Pričinením vandalov
a zlodejov skončil totálne zdevastovaný. Na začiatku roku
2014 sme sa spolu s Jurajom
Šabíkom rozhodli zachrániť
zničenú historickú pamiatku.
Spolu sme odpracovali bezplatne vyše štyritisíc hodín
na odstraňovaní náletových
drevín a buriny, komunálneho odpadu, pri terénnych
úpravách, opravách a obnove kamenného oplotenia. Od
základov sme postavili vyše
160 náhrobných pomníkov

a pozlátili vyše päťtisíc písmen v textoch. Zrekonštruovali sme a úplne obnovili budovu Domu smútku, v ktorej
sme vytvorili muzeálnu zbierku dokumentov, fotografií
a predmetov o živote a osudoch Židovskej komunity zo
Zlatých Moraviec a okolia. Na
cintoríne sme vytvorili Pietne
miesto na pamiatku našich židovských spoluobčanov, ktorí
zahynuli v období holokaustu.
Záchranu kultúrnej a historickej pamiatky mesta sme
mohli uskutočniť iba vďaka
finančnej pomoci, a to najmä
potomkov šiestich židovských

rodín Fürchtgottová, Chlamtačová, Kosíková, Schwarczová,
Pagáčová a Víghová, ktorých
príbuzní sú na cintoríne pochovaní. Náš projekt finančne
podporila Bratislavská firma
Transpetrol a Jozef Dukes.
Z predstaviteľov mesta nám
najviac pomáhal poslanec Michal Cimmermann a primátor Dušan Husár. Materiálne
a technikov nám pomohli
zlatomoravské firmy, a to najviac Vodostav a Kamenárstvo
– Stanislav Orovnický a Martin
Cibira, taktiež BenátCentrum
– Ján Štrba a syn Igor a TIVAN – Ivan Tonka. Za pomoc

ďakujeme aj Technickým službám mesta Zlaté Moravce.
Za brigádnickú pomoc ďakujeme Úradu práce, študentom a pedagógom
stredných škôl, členom Kresťanského centra a ďalším
dobrovoľníkom.
Pozývame záujemcov
na prehliadku Židovského cintorína a Múzea Židovskej komunity v Zlatých Moravciach. Na tel.
č. 0903 067 120 si môžete dohodnúť termín a čas
prehliadky.
Ľudovít Chládek
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V zlatomoravskom kostole otvorili kryptu pre verejnosť
Deň 3. november 2017 bol významným dňom pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o históriu mesta Zlatých Moraviec. Miesto posledného odpočinku niektorých jeho niekdajších obyvateľov bolo v tento deň sprístupnené pre
verejnosť, a tak každý, koho zaujímajú naši predkovia,
mohol kryptu uvidieť z vnútra na vlastné oči.
Táto krypta z 18. storočia sa
nachádza v podzemí Farského kostola svätého Michala
Archanjela v Zlatých Moravciach a jej vchod je tesne pred
vstupom do svätyne. Samotná krypta a jej priestory sú
pod svätyňou smerom k oltáru. Svoje posledné miesto
tu našli mnohí významní ľudia,
predovšetkým rodáci zo Zlatých Moraviec. Je v nej pochovaných 46 osôb (18 žien a 28
mužov), z ktorých to zväčša
boli najmä kňazi a významní
lekári spolu so svojimi manželkami a deťmi. V minulosti
to bolo považované za veľkú
česť byť uložený práve na takomto svätom mieste.

Kniha o mŕtvych
Je uzatvorená kamennou
platňou a je pomerne náročné ju otvoriť. To je zrejme dôvod, prečo bola otvorená len
pri zvláštnych príležitostiach.
S nápadom prišiel Lukáš Ložek, ktorý je v súčasnosti kaplánom v Želiezovciach. Jeho
návrh otvoriť kryptu pre verejnosť prišiel v roku 2013,
keď pôsobil ako kaplán v zlatomoravskej farnosti. Dovtedy

bola dlhodobejšie otvorená
v r. 2000, kedy sa robila nová
podlaha v kostole, tak pochopiteľne, nebola platňa na svojom mieste.
A práve tento rok bola znovu otvorená pri príležitosti
prezentácie knihy, ktorú napísal pán kaplán Ložek. Táto
,,knižôčka“ píše o ľuďoch, ktorí
sú v krypte pochovaní. Opisuje ich život, zaujímavosti
z ich života, kto boli a prečo
sa stali významnými. Informácie pochádzajú z nápisov na
hroboch, pohrebných a sobášnych matrík. ,,Snažil som
sa opísať nielen ich funkciu,
ale aj zaujímavosti z ich života. Za pomoc pri zhotovení
publikácie ďakujem Zlatomoravčanovi pánovi Timotejovi
Šumnému, ktorý fotografoval,
a taktiež pani Marte Tkáčovej,
ktorá pomáhala s úpravou
textu,“ povedal Lukáš Ložek,
tvorca tejto publikácie.
,,Farnosť Zlaté Moravce bola
mojím prvým kňazským pôsobiskom. Začínal som tu ako
kaplán (od leta 2012), predtým
som tu vykonával diakonskú
prax (od leta 2011 cez víkendy). Mám k tomuto miestu

Počas otvorenia krypty.
vrelý vzťah a veľmi sa zaujímam o dejiny, som autorom
viacerých publikácií. Krypta
v zlatomoravskom kostole
ma zaujala a už dlhší čas som
sa pohrával s myšlienkou napísať o nej. Teraz akosi prišla
vhodná príležitosť,“ dodáva
pán kaplán.

Ľudí krypta zaujala
Otvorenie prebiehalo pokojne. V popoludňajších hodinách bola odstránená platňa, ktorá uzatvára vchod do
krypty. Kryptu bolo nutné
osvetliť. O všetko sa postaral
pán Lukáš Mankovecký so
svojimi pomocníkmi. Potom
bola prístupná verejnosti od
16.30 hod. až do začiatku svätej omše o 19.30 hod. Práve
mládežnícka svätá omša bola
sprievodným programom celého otvorenia. Spevy pri sv.
omši viedla organistka zo Želiezoviec Juliana Sersenová
spolu s ďalšími hudobníčkami.

Boli ladené v gospelovom,
mládežníckom duchu. Keďže sa udalosť konala v oktáve
Sviatku všetkých svätých, táto
svätá omša bola obetovaná
aj za zosnulých pochovaných
práve tam. Termín tohto sviatku ovplyvnil tak vydanie knihy,
ako aj otvorenie krypty.
Udalosť bola celkom úspešná. ,,Kryptu navštívili zväčša
tí, ktorí sa na svätej omši zúčastnili. Kostol bol pomerne
dobre zaplnený, odhadujem,
že mohlo byť približne 350
účastníkov. Istotne mnohí
vedeli o tejto udalosti, ale nie
všetci mali práve vtedy čas
prísť. Návštevnosť bola pomerne vysoká, zdá sa, že ľudí
to zaujalo.“ hovorí pán kaplán
Ložek. Je dobré, že sa ľudia zaujímajú o takéto udalosti a veríme, že v budúcnosti bude
návštevnosť pri podobnej príležitosti ešte vyššia.
Ivana Chrenová

Úspešná umelecká jeseň zmiešaného speváckeho zboru CARMINA VOCUM
(Pokračovanie zo strany 9)
Umeleckým prednesom
obohatil program Stanislav
Herman. Tradície sa rodia
z túžby nezabudnúť a uchovať
v srdciach ako neodmysliteľnú
pečať spomienky na dávno minulé, drahé a milované, preto

je pre mňa veľkou cťou nazvať
náš koncert na pôde mesta
Zlaté Moravce ako tradičný.
Mottom koncertu je myšlienka
vyslaná z hĺbky srdca, ktorá sa
ako strieborná reťaz nesie z minulosti cez prítomnosť k budúcnosti. Nádhernou hudbou

uctili sme si tých, čo boli a tvoria už iba ľahučký veniec lásky,
ktorého sme cez spomienky
súčasťou aj my sami, kým neokúsme prítomnosť večnosti.
Ďakujem všetkým priaznivcom zmiešaného speváckeho
zboru Carmina Vocum za ich

potlesk a nadšenie pre krásnu
hudbu. Tešíme na ďalšie koncerty spolu s vami.
Mgr. Zuzana Molnárová,
zbormajsterka
zmiešaného
zboru Carmina Vocum
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Pasovanie prvákov na Mojmírke
Pozvanie na 3. ročník „Pasovania prvákov“ 27. októbra 2017
do školskej telocvične Základnej školy na Mojmírovej ulici prijali rodičia prvákov, starí rodičia,
mladší súrodenci prvákov, pán
viceprimátor Zlatých Moraviec
Marek Holub, žiaci druhého ročníka s triednymi pani učiteľkami
a pani asistentka.
Jemné tóny hudobnej skladby zneli počas slávnostného
nástupu žiakov I.A,B a C triedy
v sprievode pani učiteliek - Júlie Drgoňovej, Eleny Pechovej
a Henriety Halászovej. Pani učiteľky dobre vedia, že deti milujú
výzvy, zábavu i svet rozprávok.
A preto celá slávnosť bola rozprávková aj s rozprávkovými
postavičkami – deviatačkami,
ktoré 54 žiakov sprevádzali tromi rozprávkovými krajinami. Po

príhovore pani riaditeľky Viery
Strieškovej bol už len krôčik k plneniu zábavných úloh.
Piesňou O písmenkách vstúpili žiaci do prvej krajiny- Čítankovo - z písmen poskladali rodinky, slová a rezkou piesňou
O počtárovi si odomkli bránu
do druhej krajiny - Počtárikovo – usporiadať húseničku
s bodkami a k bodkám priradiť
správne čísla nebolo prekážkou.
V tretej krajine – Prírodovedkovo - žiaci z košíkov rozdeľovali
ovocie a zeleninu.
Záverečnú skúšku pripravil
Polepetko, ktorý všetko poplietol a do školskej tašky si pobalil
všetko, čo sa mu páčilo. Polepetkovu školskú tašku skontrolovať a vyložiť nepotrebné veci
zvládli prváci s úsmevom.
Po spoločnom sľube prváka

pani riaditeľka veľkou ceruzou
slávnostne pasovala každého
prváka za žiaka základnej školy
a na pamiatku darovala domček
- školu s logom našej školy.
„Milí prváci, želám vám veselé odhaľovanie tajomstiev
šlabikára, prvých písmen a zábavné riešenie matematických
príkladov. Verím, že si do školských lavíc budete sadať s radosťou a s túžbou niečo sa naučiť a zvedavosť, ktorá vám iskrí
v očiach, vás bude poháňať za
vzdelaním,“ popriala prvákom
pani riaditeľka Viera Striešková.
Na záver si všetci žiaci zaspievali prvácku hymnu a veselo

v sprievode rozprávkových postavičiek a triednych pani učiteliek sa odobrali k rodičom. Pani
riaditeľka poďakovala všetkým
prítomným za účasť a pozvala ich na nasledujúce školské
akcie.
Program pripravujú prvácke
pani učiteľky každý rok s novými úlohami v rozprávkových
krajinách. Výzdobu telocvične zrealizovala pani učiteľka
Tatiana Preinerová, pán učiteľ Augustín Šurín sa postaral
o ozvučenie a celú „pasovačku“
fotografoval pán P. Čepček.
Triedne učiteľky I.A,B,C

Anglický jazyk intenzívne už v predškolskom veku Hodina deťom na

Školský rok 2017/ 2018 je
v plnom prúde. Za sebou
máme prvé vzdelávacie,
športové aj spoločenské
aktivity. Začíname hodnotiť dosiahnuté výsledky, prehodnocovať ciele,
konkretizovať.
V Materskej škole na Slnečnej ulici sme hneď od
4. septembra 2017 začali
s výučbou anglického jazyka. O anglický jazyk pre svoje deti majú rodičia záujem

každý rok. V tomto školskom
roku sme v spolupráci s Jazykovou školou Kramár rozbehli pilotný program výučby anglického jazyka u detí
predškolského veku. Ide
o jediný projekt v okolí, kde
sa deti denne hravou formou oboznamujú s anglickým jazykom. Za pozornosť
stojí poznamenať, že deti
učí jazyk americká lektorka.
Na kurz sa prihlásilo desať detí, ktoré sú rozdelené

do dvoch skupín. Lektorka
pracuje s jednou skupinou
45 minút. Veku primeraným
spôsobom deťom vštepuje
prvé slovíčka, učí ich porozumieť jej pokynom. Deti sa
s lektorkou ihneď skamarátili. Je pre nich jednoducho
Colette, ktorá sa s nimi hrá,
kreslí, spieva... a vôbec neriešia, že sa vlastne učia.
Počiatočné obavy nás dospelých už ustúpili. Deti sa
na angličtinu tešia. Po necelých troch mesiacoch vidieť už prvé výsledky ich
systematickej práce. Medzi
sebou si opakujú počítanie,
započuť aj pomenovanie farieb či názvy oblečenia. Sme
radi, že sme sa rozhodli spolupracovať a pristúpiť na realizáciu projektu v našej materskej škole.
Kolektív Materskej
školy Slnečná č. 2

Pribinke

Určite už každý z vás počul
o zbierke Hodina deťom. Je to
celoročná verejná zbierka, ktorú vyhlasuje Nadácia pre deti
Slovenska. Pomáha deťom,
mladým ľuďom a ich rodinám
prekonávať náročné životné
situácie a podporuje aktivity,
ktoré robia svet detí krajším.
Vďaka pomoci darcov pomáha Hodina deťom rodinám so
zdravotne znevýhodnenými
deťmi, pomáha deťom, ktoré
prišli o blízku osobu – rodiča alebo súrodenca, či deťom
v detských domovoch.
Tento rok sme pomohli aj
my! V piatok 10. novembra
2017 sme v našej škole zorganizovali zbierku. Spoločne
sme vyzbierali 90 €!
Ďakujeme všetkým, ktorí
svojím príspevkom pomohli
splniť sen Hodiny deťom –
aby bolo každé dieťa šťastné.
PaedDr. Sylvia Halgašová
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Ponuka  na  prenájom nebytových priestorov a pozemkov
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 pozemkov vo vlastníctve mesta
formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 16,00 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným
číslom 1330 (Administratívna budova), nachádzajúcej sa
na Ul. Hviezdoslavova č. 183
v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2
(druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísanej
na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore,
okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel
využitia prenajímaných nebytových priestorov: kancelárie
na administratívne účely.
n nebytové priestory o výmere 42,35 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným
číslom 1330 (Administratívna budova), nachádzajúcej sa

na Ul. Hviezdoslavova č. 183
v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2
(druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísanej
na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore,
okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel
využitia prenajímaných nebytových priestorov: kancelárie
na administratívne účely.
n nebytové priestory o výmere 22,20 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným
číslom 1330 (Administratívna budova), nachádzajúcej sa
na Ul. Hviezdoslavova č. 183
v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2
(druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísanej
na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore,
okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel
využitia prenajímaných nebytových priestorov: služby.
n nebytové priestory o výmere 18,86 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným
číslom 1330 (Administratívna budova), nachádzajúcej sa

na Ul. Hviezdoslavova č. 183
v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2
(druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísanej
na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore,
okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel
využitia prenajímaných nebytových priestorov: kancelárie
na administratívne účely.
n nebytové priestory o výmere 63,04 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným
číslom 1330 (Administratívna budova), nachádzajúcej sa
na Ul. Hviezdoslavova č. 183
v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2
(druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísanej na Okresnom úrade Zlaté
Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú.
Zlaté Moravce na LV č. 3453,
účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: skladové priestory.
n nebytové priestory o výmere 22,20 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným
číslom 1330 (Administratívna

73/2017

Veselé Vianoce
a šťastný nový rok
Ivan Debnár

okresný predseda

budova), nachádzajúcej sa
na Ul. Hviezdoslavova č. 183
v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2
(druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria), zapísanej
na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore,
okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel
využitia prenajímaných nebytových priestorov: kancelárie
na administratívne účely.
n nebytové priestory
o výmere 47,39 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 1572 („Stredisko
občianskej vybavenosti“), nachádzajúcej sa 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 Okresnom úrade
Zlaté Moravce, katastrálnom
odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV
č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: ostatný
maloobchod.
(Pokračovanie na strane 13)
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(Pokračovanie zo strany 12)
n nebytové priestory o
výmere 84,84 m2 - v budove so súpisným číslom 1572
(„Stredisko občianskej vybavenosti“), nachádzajúcej sa 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: služby,
ostatný maloobchod.
n nebytové priestory o výmere 44,00 m² v budove so súpisným číslom 1572 („Stredisko
občianskej vybavenosti“), nachádzajúcej sa 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, skladové
priestory, ostatný maloobchod.
n pozemok parcely KN registra ,,C“, č. parc. 3345/3, druh
pozemku: záhrady o výmere
357,40 m2 , 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 pozemok parcely KN registra ,,C“, č. parc. 3345/3, druh
pozemku: záhrady o výmere
357,40 m2 , ktorý sa nachádza
v k.ú. Zlaté Moravce, vedený

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

December 2017

Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom,
na LV č. 3453, účel využitia prenajímaného pozemku: nepodnikateľské účely.
Lehota na predkladanie
ponúk končí dňa 27. 12.
2017 o13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov a pozemkov
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

www.cimmermann.com

72/2017

Poďakovanie mestu  Zlaté  Moravce za poskytnutie dotácie
Miestny spolok Slovenského Čer veného k ríža
Zlaté Moravce a Územný
spolok Slovenského červeného kríža Nitra ďakujú mestu Zlaté Moravce
za posk y tnutú finančnú
dotáciu z rozpočtu mesta vo v ýške 420,00 € na
rok 2017.

Finančná dotácia bola
použitá na rozvoj činnosti
miestneho spolku SČK vyškolením 2 členov, zakúpením zdravotníckeho batohu,
zdravotníckeho materiálu
a kancelárskych potrieb.
Činnosť MS SČK Zlaté
Moravce sa týmto stala
kvalitnejšou a výkonnejšou

v rámci poskytnutia pomoci, ale aj v oblasti výchovy
prvej pomoci.
Bc. Ľuboš Pecho,
predseda MS SČK
Zlaté Moravce
PaedDr. Beata Miškovičová,
štatutárny zástupca
ÚzS SČK Nitra

Program
KINA TEKOV
n PADDINGTON 2 - 2. - 3.
12. 2017 - sobota 17.00, nedeľa
16.00 – 4 €
n NÁDYCH PRE LÁSKU 2. - 3. 12. 2017 - sobota 19.00,
nedeľa 18.00 – 4 €
n OCKO JE DOMA 2 - 7.- 8.
12. 2017 - štvrtok 18.00, piatok
19.00 – 4 € a 5 €
n TRI ŽELANIA - 8. - 9. 12.
2017 - piatok 17.00, sobota
17.00 – 4 € a 5 €
n KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ - 9. 12. 2017 - sobota
19.00 - 4 €
n STAR WARS: POSLEDNÍ JEDIOVIA - 14. - 15. A 17.
12. 2017 -štvrtok 18.00, piatok
19.00, nedeľa 18.00 - 4 € a 5 €
n BORG/McENROY - 18. 12.
2017 - pondelok 18.00 - 4 €
n MADAM SLÚŽKA - 19.20. 12. 2017 - utorok 19.00,
streda 18.00 - 4 € a 5 €
n FERDINAND - 21.- 22.- 23.
12. 2017 - štvrtok 16.00, piatok
16.00 sobota 16.00 - 4 € a 5 €
n LADÍME - 21.- 22. 12. 2017
- štvrtok 18.00, piatok 20.00 4€a5€
ŠPINDL - 22.- 23 - 12. 2017 piatok 18.00, sobota 18.00 - 4
€a5€
n FERDINAND - 27.- 28. 29. - 30. 12. 2017 - streda 16.00,
štvrtok 17.00, piatok 17.00, sobota 16.00 - 4 € a 5 €
n JUMANJI: VITAJTE
V DŽUNGLI - 27. - 28. 12. 2017
- streda 18.00, štvrtok 19.00 –
4€a5€
n BASTARDI - 29.- 30. 12.
2017 - piatok 19.00, sobota
18.00 – 4 € a 5 €

Strana 14

MESTO INFORMUJE & SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Mestské stredisko kultúry a športu
Program na mesiac december
17. december o 16.00
hod. - 3. adventná nedeľa na Námestí A. Hlinku –
v kultúrnom programe vystúpi chrámový zbor Carmina
Vocum
24. december o 14.00
hod. - 4. adventná nedeľa
– zapáli sa posledná adventná sviečka

31. december 2017
o 23.45 hod. – Silvester na
Námestí A. Hlinku – slávnostný príhovor primátora
a ohňostroj
Pripravujeme v januári:
19. január 2018 o 18.00
hod. (v piatok) – divadelná komédia „Pyžamo pre
šiestich“ v divadelnej sále

MSKŠ, vstupné v predpredaji - 16 eur, v deň predstavenia - 17 eur.
4. február 2018 o 17.00
hod. (v nedeľu) – divadelná komédia „Podfuk“
v divadelnej sále MSKŠ,
vstupné v predpredaji - 13
eur, v deň predstavenia 15 eur.

December 2017

Spomienka
Čas plynie, ale smútok v srdci
bolí, zabudnúť nedovolí, kto
Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 2. decembra sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia
nášho milovaného

Eugena Štifta.

Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
najbližšia rodina.
74/2017

Spomienka
Dňa 28. októbra 2017
vo veku 38 rokov si Pán
k sebe povolal našu
milovanú mamičku,
manželku, dcéru, sestru,

Zuzku Kekelíkovú
rod. Sieglovú.

Opustili nás
Gabriela Molnárová
nar. 1926, zom. 29. 10. 2017
 Alžbeta Bucheňová
nar. 1924, zom. 05. 11. 2017
 Ing. Jaromír Gábriš
nar. 1932, zom. 03. 11. 2017
 Augustína Kučerová
nar. 1924, zom. 08. 11. 2017
 Lídia Rózová
nar. 1933, zom. 13. 11. 2017
 Helena Hrončeková
nar. 1929, zom. 15. 11. 2017
 Milan Lauro
nar. 1941, zom. 16. 11. 2017
 Jarmila Čuláková
nar. 1934, zom. 22. 11. 2017
 Koloman Hamar
nar. 1922, zom. 28. 11. 2017

Modlitba: Panna Mária, Matka Bolestná, oroduj za ňu
pred trónom milosrdenstva.
Milosrdný Bože, udeľ
svojej služobnici Zuzke
večnú radosť a slávu
v nebeskom kráľovstve.
Najsvätejšie srdce Ježišovo buď jej spásou
a pošli svojich anjelov,
aby ju uviedli k Tebe,
o to Ťa prosíme skrze
Krista nášho Pána. AMEN
75/2017
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Volejbalový turnaj o pohár mesta Zlaté Moravce ovládli Poliaci
Po roku sa v našom meste opäť odohral populárny Volejbalový turnaj o pohár mesta Zlaté Moravce. O prvenstvo bojovalo až 35 tímov zo Slovenska i zahraničia.
Z víťazstva sa tešili Poliaci.
V poradí šiesty ročník turnaja sa uskutočnil v sobotu
11. novembra 2017. Určený
bol výlučne pre amatérskych
hráčov. Hralo sa na siedmich
ihriskách v telocvičniach piatich zlatomoravských škôl,
konkrétne v Gymnáziu Janka
Kráľa, Strednej odbornej školy polytechnickej, Obchodnej
akadémii, ZŠ Robotnícka a na
Strednej odbornej škole obchodu a služieb.
O prvenstvo bojovalo 35 tímov, z toho tri prišli z Čiech
a ďalšie tri z Poľska. Družstvá
boli zmiešané –hrali vždy štyria
muži a dve ženy. Po prvýkrát
v histórii turnaja nevyhral slovenský tím. Finále bolo čisto
v poľskej réžii.
Absolútne prvenstvo si
vybojoval mančaft pod

názvom Serwuyememocne, z poľského Krakova.
Druhé miesto obsadil tím
Siatkare z Majami, pochádzajúci taktiež z Krakova.
Trojku najlepších uzatvorili
Slováci - športové zoskupenie Spikes z Nitry.
Otvorenie i záver turnaja sa
udialo na pôde Gymnázia Janka Kráľa, kde sa po vyhlásení
výsledkov konala i záverečná
after-party s diskotékou, na
ktorej do ranných hodín hral
DJ Spirit. „Dúfam, že sa všetci
zabavili a do sýtosti si užili celý
deň, ako sa má, či už športovo
alebo pri večernej after-party.
Bolo zaujímavé vidieť finále
v podaní poľských tímov, ktoré ponúklo veľmi pekné herné
momenty. Dúfam, že sa budeme naďalej zlepšovať a budeme mať stále čo ponúknuť

našim hosťom, ktorí zavítajú
do nášho malého mesta a objavia kúsok nášho kraja. Práve
preto nás to baví, nie je to len
o láske k volejbalu,“ povedal Jakub Ďuriš, jeden z organizátorov. Ako ďalej prezradil, mrzí ho
len to, že tento rok museli pristúpiť k diskvalifikácii jedného
z tímov pre hrubé nerešpektovanie a porušenie pravidiel.
Pod šiesty ročník Volejbalového turnaja o pohár mesta
Zlaté Moravce sa okrem Ďuriša
organizačne podpísali aj ďalší milovníci tohto športu, menovite: Veronika Rajnohová,

Barbora Bančáková, Peter
Janík, Katarína Rajnohová,
Johana Ďurišová a organizační nováčikovia - Jana Ondrejmišková, Sabina Barcíková
a Janka Trubáčiková. „Ďakujeme všetkým školám a ich riaditeľom, sponzorom, kamarátom, ktorí nám pomohli.
A samozrejme veľká vďaka organizátorom a spoluorganizátorom a v neposlednom rade
pánovi primátorovi Dušanovi
Husárovi a mestu Zlaté Moravce,“ povedal Ďuriš na záver.
Peter Klimant

Vyhodnotenie MO Zlaté Moravce
v stolnom tenise žiakov ZŠ

Vyhodnotenie MO Zlaté Moravce
v stolnom tenise žiačok ZŠ

Dňa 21. 11. 2017 zorganizovalo CVČ z poverenia OÚ odbor
školstva v Nitre školské MO Zlaté Moravce v stolnom tenise
žiakov ZŠ.
Počet účastníkov: 39
Výsledky finálových stretnutí :
ZŠ Mojmírova ZM - ZŠ Jedľové Kostoľany
5:2
ZŠ Sľažany - ZŠ Sv.Don Bosca ZM 		
5:2
ZŠ Mojmírova ZM - ZŠ Sľažany 		
5:2
ZŠ Sv.Don Bosca ZM - ZŠ Jedľové Kostoľany
5:2
ZŠ Mojmírova ZM - ZŠ Sv.Don Bosca ZM
6:1
ZŠ Sľažany - ZŠ Jedľové Kostoľany 		
6:1

Dňa 15. 11. 2017 zorganizovalo CVČ z poverenia OÚ odbor
školstva v Nitre školské MO Zlaté Moravce v stolnom tenise
žiačok ZŠ.
Počet účastníkov: 21
Výsledky finálových stretnutí :
ZŠ Sľažany - ZŠ Pribinova ZM 		
4:3
ZŠ Žitavany - ZŠ Sv.Don Bosca ZM 		
1:6
ZŠ Žitavany - ZŠ Sľažany 			
0:7
ZŠ Pribinova ZM - ZŠ Sv.Don Bosca ZM
5:2
ZŠ Sľažany - ZŠ Sv.Don Bosca ZM 		
6:1
ZŠ Žitavany - ZŠ Pribinova ZM 		
1:6

Konečné poradie všetkých škôl:
1. miesto ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce, 2. miesto ZŠ Sľažany,
3. miesto ZŠ Sv. Don Bosca Zlaté Moravce, 4. miesto ZŠ Jedľové
Kostoľany, 5. miesto ZŠ Tesárske Mlyňany, 6. miesto ZŠ Žitavany, 7.
miesto ZŠ Červený Hrádok, 8. miesto ZŠ Pribinova Zlaté Moravce,
9. miesto ZŠ Beladice, 10. miesto ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce.
Do krajského kola postupujú žiaci ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce.
Mgr. Jozef Zlatňanský, riaditeľ CVČ

Konečné poradie všetkých škôl:
1. miesto ZŠ Sľažany, 2. miesto ZŠ Pribinova Zlaté Moravce, 3. miesto ZŠ Sv. Don Bosca Zlaté Moravce, 4. miesto ZŠ
Žitavany, 5. miesto ZŠ Červený Hrádok. Do krajského kola postupujú žiačky ZŠ Sľažany.

Mgr. Jozef Zlatňanský, riaditeľ CVČ
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BenátCentrum
www.benat.sk

Tehelná 4, Zlaté Moravce

0905 224 225
77/2017
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