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Mesto Zlaté Moravce zastúpené
primátorom mesta Ing. Petrom
Lednárom, CSc. Národná transfúzna služba Nitra Miestna organizácia
Slovenského Červeného kríža organizujú

Primátorskú kvapku krvi
dňa 26. júna 2012 (utorok) od 7.30
do 11.00 hodiny v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach Príďte darovať krv, pretože
nikdy neviete, kedy budete práve
Vy alebo niekto z Vašej rodiny tento
vzácny dar potrebovať.

pod záštitou rádu Saint
Lazarus of Jerusalem

Svetová konferencia o bezpečnosti v Zlatých Moravciach
V Zlatých Moravciach sa v sobotu
12. mája 2012 stretli najvyšší predstavitelia súkromných bezpečnostných zložiek a policajných agentúr
v zastúpení viacerých krajín Európy,
ale aj z USA a Južnej Afriky, aby na
svojom XVII. Európskom kongrese
IBSSA (International bodyguard
security services association) a na
svojej II. medzinárodnej konferencii o spolupráci medzi IBSSA-IPA-IAPA hovorili o bezpečnostnej
situácii v mestách a štátoch v rámci
strednej Európy a Európskej únie.
Tým, že sa podujatie uskutočnilo
v Zlatých Moravciach, sa primátorovi mesta Ing. Petrovi Lednárovi,CSc.
pokračovanie na str. 2

Humanitný dar od spoločnosti Danfoss, spol. s.r.o. Zlaté Moravce
Dňa 12. júna bol v priestoroch komunitného centra
do rúk primátora Mesta Zlaté
Moravce, Ing. Petra Lednára,
CSc., generálnym riaditeľom
spoločnosti DANFOSS, spol.
s.r.o Zlaté Moravce, p. Sune
Mygind Bisgaardom odovzdaný humanitárny dar pre
obyvateľov mesta, ktorí sú
sociálne odkázaní.
Humanitárny dar obsahoval kancelárske a hygienické
potreby pre prácu sociálnych
pracovníčok Bc. Veroniky Šabovej a Bc. Márii Šimkovičovej
s deťmi, ktoré pochádzajú zo
sociálne ohrozených skupín
obyvateľov mesta Zlaté Moravce.

Rovnako pán primátor prevzal peňažný dar v hodnote
200 €, ktorý bude použitý
pre odmenu detí, ktoré pochádzajú zo sociálne slabých
rodín, vykazujú veľmi dobré
študijné výsledky a majú bezchybnú školskú dochádzku.
O odovzdaní tohto daru konkrétnym deťom Vás budeme
informovať.
Spoločnosť DANFOSS, spol.
s.r.o sa sponzorsky podieľala
aj na podujatí Medzinárodného dňa detí v Zlatých Moravciach.
-redinformácie poskytla Ing. Daniela
Šutková (Referát sociálnych vecí)

Mestský denný letný tábor 2012

Oslavy k svätému Urbanovi
Už dvanásť rokov sa Chyzerovčania pravidelne stretávajú na svojich
viniciach, aby si spoločne uctili svätého Urbana, patróna vinohradníkov,

CVČ Zlaté Moravce ponúka deťom vo veku 7-15 rokov možnosť denného mestského tábora v nasledovných turnusoch:

viac na strane 12

viac na strane 07

pokračovanie zo str. 1
splnil jeden z jeho predvolebných
sľubov - postupne zvyšovať bezpečnosť obyvateľov nielen v Zlatých Moravciach, ale aj v rámci
Slovenska a ďaleko aj za jeho hranicami.
„Je to udalosť, ktorá opäť vyšle
dobrú zvesť o Zlatých Moravciach
do celej Európy. Je potvrdením,
že nám osud bezpečnosti obyvateľov v našom meste nie je ľahostajný,“ - povedal okrem iného
počas otvárania medzinárodnej
konferencie o európskej spolupráci v oblasti bezpečnosti primátor
mesta Peter Lednár.
Podľa slov prezidenta IBSSA prof.
Georga Poppera, hlavnou témou
tejto konferencie bol program
priateľstva a bezpečnosti pre mestá, rodiny a deti. Hlavnou snahou
organizácie je spojiť sily všetkých
bezpečnostných zložiek, štátnych
polícií, súkromných detektívnych
kancelárií, agentúr, ostatných
záchranných zložiek a tiež mestských polícii, ako aj prísť s jasnou
víziou, ktorou je boj proti zločinu
v každej jeho podobe.
„Iba spoločnými silami dokážeme účinne prekonávať všetky
ťažkosti, aby sme potom nemuseli platiť príliš vysokú daň za to,
že sme veci nedokázali robiť spoločne“ - povedal George Popper.
Vysoko si cenil tiež skutočnosť, že
podujatie vďaka ústretovosti primátora Petra Lednára mohli zorganizovať v Zlatých Moravciach.
„Je to iba jeden z prvých krokov,
akýsi počiatočný štart, aby sme
sa priblížili k tej vytúženej méte,
že Zlaté Moravce, nepochybne aj
Slovensko a stred Európskej únie,
sa stanú bezpečným miestom
pre naše rodiny a deti, pre ktoré
sme povinní pripraviť podmienky
k ich bezpečnému a pokojnému
životu“,- reagoval primátor Zlatých
Moraviec. A dodal, že ak ho predstavitelia IBSSA opäť požiadajú
o zorganizovanie podobnej konferencie na pôde mesta aj v budúcnosti, určite im vyjde v ústrety.
„Pre mesto Zlaté Moravce, a nesporne aj pre celé Slovensko, ide
o jednu prestížnu udalosť, ktorú si
treba vážiť. Zorganizovanie takejto
konferencie má nielen európsky,
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ale podčiarkujem, aj celosvetový
rozmer. Dostať takéto podujatie do
Zlatých Moraviec, mimo Bratislavu,
dokonca vôbec na Slovensko, tak
to si naozaj zaslúži obdiv,“ - vyzdvihol zorganizovanie konferencie
o celoeurópskej bezpečnostnej
konferencii v Zlatých Moravciach
Milan Lopašovský, honorárny konzul Juhoafrickej republiky na Slovensku.
Škála spolupráce na poli bezpečnosti obyvateľstva je mimoriadne
široká a bolo by veľmi zložité vymenovať všetky jej oblasti v jednotlivých detailoch.
Za jeden z najkritickejších javov
v súčasnosti považujú účastníci
konferencie oblasť šírenia drog.
Ich poslaním je tiež potláčanie
všetkých druhov kriminality, pomáhajú v oblastiach problematiky cestnej dopravy, ako aj pri
organizovaní pomoci následkov
prírodných katastrôf, teda vplyvov,
ktoré spôsobujú vážne problémy
v živote obyvateľstva nielen pri
priamom ohrození ich životov, ale
aj majetku.
Účastníci konferencie ako spestrenie podujatia absolvovali tiež
súťaž v streľbe na umelé lietajúce
holuby na strelnici pri Velčiciach.
Vyvrcholením slávnostného podvečerného programu bolo, okrem
iného, udeľovanie prestížnych
ocenení za prácu a mimoriadny podiel pri organizovaní podujatia, ako aj za prínos zaslúžilých
členov a spolupracovníkov na poli
bezpečnostnej spolupráce. Medzi
ocenenými nechýbal ani gen. Ján
Culka, generálny riaditeľ a veliteľ
Komplexnej Záchrannej Služby
Slovenska Gabčíkovo.

V rámci ďalších neformálnych
stretnutí, prostredníctvom zástupcov Rádu svätého Lazára, Michal Grujbár loboval v prospech
nemocnice v Zlatých Moravciach,
ktorej je riaditeľom. Je celkom
možné, že v tomto zdravotníckom
zariadení pribudnú ďalšie technické zariadenia na niektoré pracoviská nemocnice, ktoré takto majú
jedinečnú príležitosť skvalitniť
svoje služby pre občanov Zlatých
Moraviec.
Konferencie sa zúčastnili krajiny:
Slovensko, Maďarsko, Slovinsko
Bosna, Srbsko, Chorvátsko, Macedónsko, Čierna Hora, Rakúsko,
Malta, Nemecko, Švédsko, Taliansko, Francúzsko, Južná Afrika, Svätý Tomáš a Princov ostrov,
Rumunsko, Lotyšsko a Spojené

„V
prvom
rade by som
chcel v mene
vedenia IBSSA a spoluorganizátorov IPA a IAPA vyjadriť
vďaku Vám a Vášmu tímu a mestu za mimoriadne vrelé privítanie
a za podujatie na vysokej úrovni.
Je pre nás veľkou poctou, že sa
na Slovensku v meste
Zlaté Moravce, na prvej konferencii takého druhu zúčastnili
zástupcovia viac ako 20 medzinárodných a národných organizácií
z takmer 20 krajín.
Výsledkom a zaujímavosťou
konferencie je, že sa v značnej
miere rozšíril okruh úradných
orgánov chrániacich poriadok,
pracujúcich pre bezpečnosť

List pre pána primátora
štáty americké.
Predstavitelia významných organizácií:
IBSSA, IPA, IBSSA - international
Bomb Safety Federation, EFUS
- European Forum for Urban Security, Europolis Federation, IFFO
- Interntional Federation of Family
Organisations, CSLI - Corps St. Lazarus International, INEOA - International.
Narcotic enforcement Officers
Association and NATEA, IBA - International Budo Academy - Security
Faculty, Pro Deo State University Security Faculty, Knights Of Malta
(KMFAP), FEMERAID and FEMERAID Europe - Federation of Medical Rescue organisations či Union
of the St Lazarus Order.
-red-

obcí, okruh spolupracujúcich s
bezpečnostnými civilnými organizáciami, viaceré rytierske tituly,
humanitárne organizácie, organizácie prvej pomoci a organizácie
na odvrátenie katastrôf sa pripojili
k programu „Partnership for security“ ( priateľstvo pre bezpečnosť).Dúfame, že Vaše nádherné
mesto čoskoro získa právoplatné
členstvo v EFUS (European Forum
For Urban Security), a tak sa v
budúcnosti môže ešte účinnejšie
zúčastniť na tejto konferencii vyhlásenom programe „Bezpečnosť
detí, rodín a obcí“.
Prof. George Popper,
prezident IBSSA„

- George Popper, Peter Lednár
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Minca má dve strany
Primátor mesta Zlaté Moravce Peter Lednár využil právo
podľa § 13 odst. 6 zákona č.
369 / 1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov a nepodpísal dve
uznesenia MsZ zo dňa 26. 4.
2012. Jedno z nich sa týkalo
návrhu na úpravu jeho platu.
Niet pochýb o tom, že takto
prijaté uznesenie odporovalo zákonu, schvaľovanie neprebehlo
korektne a poslanci argumentovali
len dodatočne, aj to sprostredkovane a nie priamo na zasadnutí.
Mestský parlament však na
mimoriadne zvolanom 15. zasadnutí napriek spochybneniu svojho
prvotného rozhodnutia, znížil
plat primátora na druhý „pokus“
na najnižšiu možnú hranicu (netto
1 469 €) určenú Zákonom NR SR č.
253/1994 z. z. o právnom postavení a platových pomeroch primátorov miest v platnom znení,
vo výške 2,53-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve.

roky mali mnohí z vás možnosť
na ten vlak nasadnúť a prispieť k
lepšej životnej úrovni občanov
tohto mesta. Oveľa jednoduchšie
je súhlasiť alebo nesúhlasiť s navrhnutými uzneseniami, schvaľovať investičné akcie a rôzne projekty, ako prísť so svojím vlastným
návrhom, za ťažkých podmienok
na ňom pracovať, dotiahnuť do
zdarného konca a popritom ešte
aj preskakovať polienka. Má byť
Mestský parlament nápomocný
práci primátora len kritikou, alebo
je konštruktívnejšia dôvera?
Na poslednom zasadnutí zastupiteľstva dostali poslanci výzvu
dať do poriadku mestský rozpočet,
ktorý je „v troskách“ hlavne v kapitálových príjmoch. To znamená, že
ak nie sú reálne príjmy, alebo ak je
výška týchto príjmov nereálna, je
doslova nemožná realizácia daná
do rozpočtu a občania na mnohé
veci márne čakajú.

Kritizovať alebo dôverovať?

Počuli sme niekoľko obvinení
prečo sa na plat primátora siahlo a
dokonca padli vyjadrenia z úst poslancov, že ak si primátor znovu zaslúži, nie je problém podať návrh
na zvýšenie platu znovu.
Ak je výška platu primátora závislá od počtu investičných akcií, pripájame časť zoznamu, na ktorých
Mesto pracovalo a na ktorých stále
intenzívne „za Lednára“ pracuje aj
napriek tomu, že eurofondy sú vládou načas pozastavené a výzvy,
ktoré boli zverejnené, má Mesto
podchytené:
1. Riešenie havarijného stavu
strechy v Materskej škole na
Slnečnej ulici
2. Úprava kanalizačných poklopov na Ul. 1. mája
3. Komplexná rekonštrukcia
Murgašovej ulice
4. Kompletná
dezinfekcia
mesta a mestských častí
5. Zmeny a doplnky č. 3 k
územného plánu pre prípravu realizácie výstavby obytného komplexu „
štvorlístok „ na Ul. 1. mája
6. Obstaranie nového územ-

Myslia si poslanci, že svoju prácu
vykonávajú najzodpovednejšie a s
čistým svedomím môžu prehlásiť,
že si svoje odmeny za dobre vykonanú prácu zaslúžia práve oni?
Minca má však dve strany. Primátor
sám v minulosti navrhoval zníženie
svojho platu súbežne s odmenami
poslancov, aby v tejto ťažkej dobe
išli všetkým príkladom, keďže sú
všetci rovnako volení funkcionári.
Poslanci sa však rozhodli siahnuť
na plat iba primátorovi.
No, páni poslanci a milé poslankyne! Ruku na srdce tí, ktorí vnímate zlé hospodárenie za minulé
roky a ktoré bolo jednoznačne
potvrdené audítormi. Tieto problémy a hľadanie spôsobov, ako
sa „vymotať“, vnímate viac do hĺbky ako bežní občania. Ktorí z Vás
by chceli sadnúť na stoličku primátora, „upratovať“ toto mesto a
okamžite priniesť obrovské zmeny
bez podpory eurofondov, o ktoré
mesto Zlaté Moravce po celé roky
prichádzalo? Je ťažké dobiehať
zmeškaný vlak, keď po minulé
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Plat závislý od počtu investičných akcií
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18.
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20.
21.
22.

23.
24.

ného plánu Mesta Zlaté
Moravce
Inžiniering a projektová dokumentácia pre výstavbu
obytného komplexu „štvorlístok“ na Ul. 1. mája
Organizovanie petície na
ďalšie zazmluvnenie zdravotníckych výkonov so
VšZP v nemocnici v Zlatých
Moravciach
Vysporiadanie a zazmluvnenie odberov vody pre
mestskú časť Prílepy
Realizácia novej vodovodnej prípojky pre záhradkárov – lokalita Remanancie
– Horné vinice
Podanie žiadosti o nenávratné finančné príspevky
na realizáciu investičnej akcie „Zberný dvor pre mikroregión Tríbečsko“
Spevnenie prístupovej cesty k Tekovskej bytovke
Rekonštrukcia strechy, šatní
a technológie na zimnom
štadióne v Zlatých Moravciach
Úspešné aktivity pre zachovanie jestvujúceho stavu
na križovatke pri reštaurácii
Fáro na Beňadickej ceste
Výstavba a odovzdanie do
užívania stavby Hypermarket Tesco
Rekonštrukcia mestského
kúpaliska v Zlatých Moravciach
Základná škola na Robotníckej ulici – výmena podlahovej krytiny
Materská škola na Slnečnej
ulici – výmena kotla ÚK
Spevnenie prístupovej komunikácie – lokalita Horný
majer
Župný dom – úprava priestorov vnútorného dvora
Mojmírova ul. – osadenie
zábradlia pri ZŠ
Bezbariérová úprava priechodov pre chodcov v rámci mesta
Oprava a údržba MK
a chodníkov v meste
Výmena a doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia na území

mesta a jeho častí
25. Výmena a obnova dopravného značenia na nechránených železničných priecestiach v rámci k. ú. Zlaté
Moravce
26. Dotiahnutie
kolaudácie
Námestia A. Hlinku odstránením nedostatkov s doplnením patričnej dokumentácie
27. „Revitalizácia
Župného
domu“ - obstarávanie kapitálových aktivít
28. Rekonštrukcie ciest a ulíc
(Palárikova, Chyzerovecká,
B. S. Timravy, Zelená, Priemyselná)
29. Parkoviská (Ul. M. Benku,
Hviezdoslavova, Obrancov
mieru)
30. Rozšírenie chodníka pri cintoríne z Podjavorinskej ul.
31. Obnova zemného rigolu v
Prílepoch (Ul. Nová)
32. Hokejbalové ihrisko
33. Projekty EÚ - Komunitná
sociálna práca, Chránená
dielňa (obnova)

„Ak im to urobilo radosť,
tak som rád“
Nebol to primátor, ktorý 23. mája
súdil a jeho postoj je stále nemenný a jednoznačný. Ak sa rozhodlo
o znížení jeho platu a niekoho to
urobí spokojným a šťastným, dopraje mu to.
Bol to práve on, ktorý vyzval
Mestské zastupiteľstvo - „Spojme
sily, neriešte žabomyšie vojny. Je
potrebné oživiť financie, dať všetko do súladu so zákonmi a pravdivo informovať ľudí. Nedávajte sa
vťahovať do nejakých hier niekoho, kto chce destabilizovať mesto!“
To, či bolo siahnutie na plat
primátora šťastným ťahom, je
zbytočné riešiť. Odpoveď musí
nájsť najmä každý z tých dvanástich poslancov vo svojom
vlastnom vnútri a svedomí s
vedomím hlbšieho nazretia
pod škrupinku skutočností.

-lr-
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Post prednostu MsÚ obsadil rodák zo Zlatých Moraviec
ňa 14. mája bol
D
menovaný za
prednostu Mestského
úradu PaedDr. Ľubomír Martinka, rodák
zo Zlatých Moraviec.

Ľubomír Martinka je ženatý, má
troch synov a toho času býva v Nitre. Pätnásť rokov pracoval v oblasti
verejnej a štátnej správy na rôznych
vedúcich postoch. Okrem iného,
päť rokov zastával funkciu prednostu Mestského úradu v Nitre.
Úspešne má za sebou manažovanie a realizáciu viacerých projektov
v oblasti verejnej správy.
Za optimalizáciu modulov informačného systému samosprávy
„Karta klienta“ získal prestížne ocenenie ITAPA. V čase prepuknutia
hospodárskej a ekonomickej krízy

bol autorom zaujímavého a hodnotného projektu „Solidarita s občanom“, ktorý bol implementovaný
na podmienky mesta. Pod jeho vedením sa spúšťal jeden z pilotných
projektov v rámci Slovenska – Programové rozpočtovanie samosprávy.

Inicioval, riadil a aktívne sa podieľal
na riešení a zostavení nosných koncepcií mesta prakticky prierezom
vo všetkých oblastiach originálnych
a prenesených kompetencii samosprávy v meste Nitra, vrátane Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja alebo aj projektu E – goverment

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA

krajských miest.
Okrem len sčasti spomínaných
pracovných a odborných skúseností a úspechov v rámci samosprávy,
je napríklad držiteľom ocenenia
Slovenského olympijského výboru
Cena Fair – play, ale aj bronzovej
plakety za rozvoj UKF Nitra, či striebornej za rozvoj PF Nitra.
Je autorom odborných publikácií
Škola a verejné obstarávanie, Podprahové obstarávanie od A po Z pre
verejnú a štátnu správu.
V súčasnosti na CEMI v Prahe
ukončil štúdium odboru Executíva
MBA pre vrcholových manažérov v
rámci udelenia titulu vyššieho manažérskeho stupňa – MBA.
V poslednom období sa venoval
aj konzultácii projektov súkromného sektora a verejnej správy pre
českú pobočku Central European
Management Inteligence Limited.

Mestský denný letný tábor 2012
CVČ Zlaté Moravce ponúka deťom vo veku 7-15 rokov možnosť
denného mestského tábora v nasledovných turnusoch:
1. turnus 2.7. - 6.7.2012 cena 27 €
2. turnus 9.7. - 13.7.2012 cena 30 €
Počas oboch turnusov deti
navštívia termálne kúpalisko v
Chalmovej, jaskyňu Driny spojenú
s prehliadkou zámockého parku
v Smoleniciach, ľahkou turistikou
absolvujú zrúcaniny hradov Hrušov a Gýmeš, zrekonštruovanú
rozhľadňu na Jedľových Kostoľanoch, navštívia kaštieľ Antol neďaleko Banskej Štiavnice, vyskúšajú si
jazdu na koňoch na farme Cerina
pri Jedľových Kostoľanoch atď. V
prípade nepriaznivého počasia
deti navštívia krytú plaváreň v Leviciach.

V priestoroch CVČ môžu deti
hrať loptové a spoločenské hry na
multifunkčnom ihrisku, pozerať
filmové rozprávky, pracovať s počítačmi, hrať stolný tenis, tancovať,
kresliť a súťažiť. Obedy budú zabezpečené v školskej jedálni Materskej školy na Žitavskom nábreží
v Zlatých Moravciach.
Prihlášky a informácie na adrese
CVČ, Rovňanova 7, Zlaté Moravce
Tel.:037 6321184, e-mail.:
spektrum@cvczm.edu.sk
www.cvczlatemoravce.meu.sk,
www.maros213.wordpress.com
Na Vašu účasť sa tešia pedagogickí pracovníci CVČ v Zlatých Moravciach.

Nedeľa 3. júna 2012 patrila deťom z príležitosti Medzinárodného dňa detí.. V tento deň sa Mestský štadión otriasal smiechom a
radosťou, hral všetkými farbami
a na svoje si prišlo nielen každé
menšie či väčšie dieťatko, ale i „dospeláci“.
Divadlo Jaja, kúzelník Talostan,
Bruce a René zo skupiny OSB, Kika
so zumbou, vystúpenia karatistov

klubu Bonsai, kynológovia so svojimi vernými priateľmi, hasiči, záchranári, vojaci, štátna a mestská
polícia, súťaže o sladkosti, mnoho
ďalších zaujímavých ľudí a zábavných atrakcií (maľovanie na tvár,
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koči s koňmi, pena z vodných
del)... toto všetko pritiahlo 3. júna
vyše tisíc malých i veľkých návštevníkov do športového areálu
MSKŠ v Zlatých Moravciach.
Pri pohľade na „zapenené“ deti
nebolo pochýb o tom, čo malým
drobcom urobilo najväčšiu radosť. „Milý DJ Kuko a pán primátor,
v mene detí Vám odovzdávame

obrovské ďakujem za niečo, čo tu
ešte nebolo.“
Primátor Peter Lednár ďakuje
všetkým, ktorí sa o toto úžasné popoludnie pričinili, či už finančným
príspevkom, aktívnou účasťou na
jednotlivých stanovištiach, no predovšetkým rodičom a ich ratolestiam za ich účasť a spokojnosť.
-lr-

Mgr.Jozef Zlatňaský,
riaditeľ CVČ

Bohatá pena u detí vyhrala
trampolína, nafukovacie hrady,
šmýkaly, el. autíčka, vozenie na
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Súťaž „Mladý elektrotechnik“ na SOŠ polytechnickej v ZL. Moravciach
Dňa 5.6.2012 sa konala na
SOŠ polytechnickej súťaž žiakov ôsmych ročníkov základných škôl „Mladý elektrotechnik“. Zúčastnili sa jej žiaci zo ZŠ
Mojmírova v Zl. Moravciach a
zo ZŠ Vráble, ktorých privítal na
pôde školy riaditeľ SOŠ polytechnickej, Ing. Ján Solčiansky. Cieľom
súťaže bolo oboznámiť žiakov so
základnými zručnosťami elektrotechnika, so znalosťou počítača, číslicovej techniky a meraní
elektrických obvodov. Súťažiaci
pracovali vo dvojiciach. Pod vedením Ing. Vaškovičovej najskôr
preukázali základnú znalosť práce
s počítačom, pričom využili aj programy Microsoft Office, e-mail a
internet. V druhej časti sa potrápili
s meraním základných logických
obvodov a zároveň im Ing. Singer
predviedol logický programátor

Easy. Na záver žiaci merali jednotlivé prvky jednoduchého elektrického obvodu (U - napätie, I - prúd,
R - odpor), z čoho vyhotovili aj
grafické závislosti, tzv. VA charakteristiku. Ing. Šumná im vysvetlila
Ohmov zákon, ktorý je základom
elektrotechnického povedomia a
priebežne kontrolovala správnosť
zapojenia obvodov a merania u
jednotlivých súťažných dvojíc.
Po dôslednom zhodnotení súťažných úloh sa víťazom súťaže
stali žiaci ZŠ Vráble - Lukáš
Machata a Anton Bošanský. Na
druhom mieste sa umiestnili žiaci
ZŠ Mojmírova zo Zl. Moraviec Martin Šabo a Adam Jamrich. Tretiu pozíciu obsadili tiež žiaci zo ZŠ
Mojmírova zo Zl. Moraviec - Lukáš
Lenčéš a Tomáš Petrík.
Žiaci si okrem hodnotných cien
odniesli aj nevšedné zážitky, pre-

tože mali možnosť si vyskúšať
ovládanie rôznych druhov robotov. Do tajomstiev robotiky ich zasvätil náš úspešný žiak, Juraj Fojtík,
ktorý vyhral niekoľko medzinárodných súťaží v robotike.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, hlavne ochotným učiteľom,
ktorí sprevádzali svojich žiakov a

Prečo som na svete rád/rada
Študentka štvrtého ročníka
osemročného Gymnázia Janka
Kráľa Ivana Geletová získala 1.
cenu v celoštátnej výtvarnej súťaži Prečo som na svete rád/rada
v jubilejnom 18. ročníku projektu
Ministerstva kultúry SR k prevencii

výstavnú kolekciu mladých slovenských, maďarských, uzbeckých
a maltských autorov, vybranú
z celkového počtu takmer dvetisíc zaslaných prác.
Od roku 1994, kedy sa začala písať história tohto projektu, sa do

Ivanka Geletová, prof. Dr. Ivan Meňhart
drogových závislostí.
Dňa 5. júna 2012 boli vyhlásené
výsledky súťaže vo výstavných
priestoroch Národnej rady SR, v
Galérii na Západnej terase Bratislavského hradu, kde si Ivana
osobne prevzala ocenenie v kategórii počítačová grafika a koláž.
Záštitu nad súťažou prevzal minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič. Medzinárodná výtvarná výstava predstavila
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súťaže zapojilo viac ako 19 148 autorov. Do súťaže sa aktívne zapojili
aj mladí ľudia z Fínska, Talianska,
Uzbekistanu, Tadžikistanu, Nórska,
Poľska a Malty.
Výber týchto prác vo forme
putovnej výstavy reprezentoval
myšlienku projektu vo vyše 550
reprízach výstavy na Slovensku,
v Maďarsku (Győr), Bulharsku
(Sofia), v Rakúsku (Viedeň, OSN),
vo Fínsku (Helsinki), v USA (New

York, OSN), v Austrálii (Canberra,
Sydney, Adelaide, Tasmánia), v
Nórsku (Oslo, Trondheim, Molde),
Francúzsku (Rada Európy, Štrasburg), Poľsku (Varšava, Ciechanów,
Poswin), vo Veľkej Británii (Londýn),
vo Švajčiarsku (Ženeva, OSN), v
Uzbekistane (Taškent, Buchara,
Samarkand a Navoi) a v Taliansku
(Rím).
Motívy víťazných diel sa každoročne používajú ako predloha pri
výrobe tričiek, šiltoviek, plagátov,
kalendárov, pohľadníc, puzzle a
iných artefaktov, ktoré slúžia realizátorom projektu ako ocenenia
pre najlepších súťažiacich a následne v putovnej výstave, realizovanej v spolupráci s regionálnymi
osvetovými a kultúrnymi strediskami v Slovenskej republike.
Organizátori dali 18. ročníku súťaže prívlastok „jubilejný“ so zdôvodnením, že človek nadobúda v
tomto veku plnoletosť.
Profesor Dr. Ivan Meňhart vybral
do súťaže 14 prác, ktoré vytvorili
študenti na hodinách výtvarnej
výchovy a na hodinách výchovy
umením. Je potešujúce, že jedna
z nich, Ivana Geletová, získala v súťaži najvyššie ocenenie.
-dm-

otvorili im dvere do budúcnosti.
Veríme, že súťaž „Mladý elektrotechnik“ sa stane tradíciou SOŠ
polytechnickej a zúčastní sa jej
veľa nadšených žiakov, nádejných
elektrotechnikov.
Ing. Vaškovičová, SOŠ polytechnická, Zl. Moravce

Slniečko v
Umeleckej škole
Dňa 23.5.2012 sme prijali pozvanie do
ZUŠ v Zlatých Moravciach na koncert.
Deti si s nadšením sadali do veľkej hudobnej sály, kde sa postupne oboznamovali s hudobnými nástrojmi, ako,
tuba, akordeón, klavír, husle, gitara, bicie
aj saxofón.
Dozvedeli sa, že z nástrojov sa vylúdia
tóny, ktoré znejú v rôznych melódiách.
Nielen hudobné nástroje, ale aj spev
doprevádzaný klavírom ich zaujal. Všetky hudobné skladby a spev sme ocenili
veľkým potleskom, a aj kytičkou kvetov
za krásny kultúrny zážitok.
Učiteľky MŠ Kalinčiakova - Slniečko
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Predaj, kúpa
 Predám 8 – árový stavebný
pozemok v Dolných Sľažanoch –
smer Neverice.
Kontakt: 0908 123 910
6/035/2012/PČ, 6/028/2012-101/DZ

 Predám 1000-l nádrže na
vodu.
Kontakt: 0904 158 259
6/036/2012/PČ, 6/029/2012-105/DZ

 Ubytovanie vašich domácich
miláčikov, vonkajšie a vnútorné
voliéry – PSÍ HOTEL
Kontakt: 0904 158 259
6/037/2012/PČ, 6/030/2012-106/DZ

 Predám 50-l sklenené fľaše
s kovovým košom.
Kontakt: 0904 158 259
6/038/2012/PČ, 6/031/2012-107/DZ

Pohotovosť
lekární
V dňoch 18. – 24. 6. Lekáreň
U ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24,
v pracovné dni od 7.00 do 21.00
h, víkend od 8.00 do 20.00 h.
V dňoch 25. – 30. 6.
Lekáreň TULIP, Hviezdoslavova
64 A, v pracovné dni od 18.00 do
21.00 h, sobota 30. 6. od 12.00 do
20.00 h.

Pri príležitosti 125. výročia založenia pietneho parku a 126. výročia úmrtia Antónie Migazzivej
manželky Tekovského župana,

poslanca Národného zhromaždenia a majorátneho pána Zlatých
Moraviec sa konala spomienková
slávnosť. Na jej začiatku sa slávila
sv. omša za zosnulých príslušníkov
rodu Migazzi, ktorí počas svojho
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Slávnostné privítanie
V tradícii sa pokračuje a k slávnostnému zápisu do Pamätnej
knihy mesta 2. júna pristúpili rodičia narodených detí a jubilanti
ktorí oslávili krásny vek (80, 85, 90,
95) v uplynulom období. Po predstavení detí a jubilantov predniesol svoj príhovor primátor Zlatých
Moraviec Peter Lednár a následne
rodičom a jubilantom po zápise
do knihy pogratuloval a odovzdal
darčeky ( kvety, finančný príspevok a spomienkové darčeky).
K pozvaným a predstaveným
deťom, ktoré rodičia priniesli
do obradnej siene k slávnostnému privítaniu do života
života boli veľkým prínosom pre
Zlaté Moravce a Tekovskú župu.

a zápisu do Pamätnej knihy,
patrili:
Daniel Ferenc, Nina Juhásová,
Andrej Káčer, Alex Kecskes, Lukáš Kolarčík, Vladimír Kytka, Lukas
Mandák, Ivana Mravíková, Juraj
Ondrejka, Simona Plesnivá, Alex
Polák, Marián Rafael, Santiago
Rafael, Renáta Rafaelová, Tomáš
Roman, Nikola Romanová, Tamara Rumanková, Lukáš Sekretár, Tibor Suchý, Mia Svetlanská, Dávid
Švancár, Kristián Tomáška, Sofia
Valachová, Tatiana Verešová, Július
Vnad.
K slávnostnému privítaniu
boli pozvaní nasledujúci jubilanti:

Terézia Juhásová, Júlia Čajdová,
František Valenta, Emil Kopačka, Peter Očovský, Eugen Andor,
MUDr. Jozef Molnár, Mária Chirová, Mária Šabíková, Jozef Otrekal,
Katarína Murková, Ľudovít Lenart,
Bohumil Matejov, Ing. Pavel Parobek, Jarmila Tongeľová, Anton
Ďatko, Anna Madolová, Júlia Pechová, Ján Farkaš, Mária Pekárová.
Obrady sprevádzal krásny, precítený spev a básne, prehlbujúce
zážitok zo slávnostného dňa, ktorý
patril privítaniu detí a jubilantov.
Všetkým želáme veľa zdravia,
šťastia a lásky.

ktorý sa udeľoval len príslušníčkam
habsburského rodu, arcikňažnám
a
vojvodkyniam.
V roku 1887 zosnulú Antóniu previezli
z krypty farského
kostola do tohto neorománskeho mauzólea, ktoré dal postaviť
jej manžel na jej pamiatku, ktorý
verne zobrazuje románske kostoly
vo Veltlínskych alpách, provincia
Sondrio, odkiaľ tento rod pochádzal. Okolo mauzólea boli vysadené
vzácne smútočné smreky, ktoré
sa v takomto množstve na Slovensku, ale i v Čechách vyskytujú
len v Zlatých Moravciach. Sadenice smútočných smrekov Viliam
Migazzi zadovážil v Postupimu
(Posdam) v Nemecku. Stromy sú do
dnešných dní v dobrom zdravotnom stave, majú 125 rokov. O celý
objekt sa starajú Záhradnícke služ-

by mesta Zlaté Moravce. Po sv.
omši sa prítomní oboznámili s históriou rodu Migazzi a pietneho
parku a zúčastnili sa malého agapé. Slávnosti sa zúčastnili zástupcovia mesta, poslanci mestského
zastupiteľstva, riaditeľka cirkevnej
školy, zástupcovia SAV – Arboréta
Mlyňany, predseda OC KDH, ďalší hostia a občania nášho mesta
a mestských častí. Na záver tejto
milej oslavy vystúpil spevácky
súbor „Chyzerovčanka“ so svojimi
ľudovými piesňami. Každý účastník dostal malú brožúrku, v ktorej
sa bližšie môže dočítať o histórii
tohto objektu, ktorý je Národnou
kultúrnou pamiatkou a chráneným územím.

Spomienková slávnosť
Sv. omšu celebroval kaplán zlatomoraveckej farnosti Anton Ďatelinka, ktorý tiež vo svojej homílii
zdôraznil prínos tejto rodiny pre
naše mesto. Ďalej povedal, že je
nadšený týmto miestom, jeho
krásou a dôstojnosťou a že veľmi
rád sa bude sem vracať a častejšie
celebrovať sv. omše.
Príslušníci tohto rodu prestavali
od základov farský kostol. Predčasne zosnulá Antónia bola zakladateľkou Červeného kríža v Tekovskej župe, pomáhala chudobným
deťom a sirotám. Za jej charitatívnu činnosť jej cisár udelil vyznamenanie „Dámsky rád hviezdneho kríža“,

-mp-

Marian Tomajko
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Deň rodiny
Krásne počasie podčiarklo príjemnú atmosféru akcie pod názvom
Deň rodiny, ktorá sa konala v stredu 6. júna v MŠ na Slnečnej ul. Deň
rodiny spojil tri sviatky a to Deň
matiek, Deň detí a Deň otcov. Už
štvrtý rok sa stretli všetci rodičia,
aby si pozreli program, ktorý pre
nich pripravili ich deti spolu s pani
učiteľkami. Po privítaní riaditeľkou
Mgr. Evou Bielikovou nasledovali
hravé vystúpenia, do ktorých sa

zapojili aj rodičia. Potom nasledoval voľný program, kde sa deti
mohli dosýta vyšantiť pri rôznych
športových aktivitách a súťažiach
(skákanie vo vreci, preliezanie tunelom atď.). Tí, v ktorých zvíťazila
chuť po zmene, sa stali lienkou,
motýľom alebo rozprávkovou bytosťou vďaka stanovišťu, kde prebiehalo maľovanie na tvár. Pekný
deň plný zábavy ukončila spoločná „opekačka“, ktorá nielen poteši-

la deti, ale zároveň spojila rodičov
v družnom rozhovore, v ktorom si
navzájom vymieňali dojmy z tohto
dňa a tajomstvá výchovy svojich
ratolestí. Na akcii sa sponzorsky
spolupodieľali rodičia a deti im za
odmenu darovali krásne darčeky.
Obdarovaný bol aj prítomný primátor mesta Peter Lednár, ktorý
sa do celej akcie aktívne a s úsmevom zapojil.
-mp-

Najlepšie sestričky nášho regiónu
Medzinárodný deň sestier si 28. mája
2012 Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek pripomenula Slávnostným seminárom sestier v Mestskom kultúrnom stredisku v Zlatých Moravciach.
Kto viac si zaslúži úctu, obdiv a dvíhanie na piedestál, ako lekár či zdravotná sestra? Čo cennejšie človek má
ako zdravie?
Bez zdravia je len ťažko život plnohodnotný a vo chvíli ak nás niečo
bolí, všetci máme jediné spoločné

regionálnej komory boli na ocenenie navrhnuté:
Mgr. Zuzana Pavlová - absolvovala
vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná psychiatrická sestra, špecializačné štúdium ošetrovateľská starostlivosť
v komunite, vysokoškolské vzdelanie v
odbore sociálna práca. V týchto dňoch
ukončuje bakalárske štúdium ošetrovateľstva na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave. Pracuje v Dome seniorov Úsmev
v Zlatých Moravciach ako vedúca sestra.

neštátnej chirurgickej ambulancii MUDr.
Dvonča.
Na návrh vedúcej sestry chirurgického
oddelenia bola navrhnutá
Čulíková Marta - má ukončené špecializačné štúdium v odbore pediatria. V
súčasnosti pracuje na chirurgickom oddelení MN prof. MUDr. R. Korca.
Na návrh vedúcej sestry interného oddelenia bola navrhnutá:
Káčerová Mária - pracuje na internom
oddelení MN prof. MUDr. R. Korca.

Rebová Marta - N- OSS), ktoré pripravili
zdravotné sestry nemocnice. Hlavnou
témou bolo prezentovanie prieskumu
sestier pracujúcich na území Nitrianskeho
samosprávneho kraja a ich zastúpenie v
politike samosprávneho kraja a na území
samosprávy.
Ďalšou časťou programu bola Implementácia psychologických aspektov v
internom ošetrovateľstve,
kde Bc. Starovičová prezentovala osobnosť sestry v ošetrovateľstve - strese

prianie... byť zdraví.
Preto si vážme tých, ktorí majú
naše životy v rukách vo chvíľach, keď
akákoľvek pomoc zlyhá. Dovolím si
za všetkých ľudí na svete povedať...
Tým ozajstným lekárom s veľkým „L“,
všetkým šikovným a hlavne ľudským
sestričkám patrí naše obrovské
ĎAKUJEM!
Pri príležitosti Medzinárodného dňa
sestier bolo ocenených šesť sestier z regionálnej komory, zdravotných sestier
a pôrodných asistentiek. Na návrh Rady

Kukučková Mária - po ukončení
štúdia v Trnave ako pôrodná asistentka
pracovala na Gynekologicko - pôrodníckom oddelení v Zlatých Moravciach. V
súčasnosti pracuje v neštátnej gynekologickej ambulancii MUDr. R. Šindlera.
Mgr. Králiková Beata - okrem základného zdravotníckeho vzdelania má
ukončené špecializačné štúdium v odboroch chirurgie. Na univerzite Konštantína
Filozofa v Nitre - fakulte sociálnych vied
a zdravia odbor ošetrovateľstvo, získala
titul magister. V súčasnosti pracuje na

Na návrh námestníčky pre OSS bola
navrhnutá:
Kľučiarová Ľudmila - má ukončené
špecializačné štúdium v interných odboroch, v súčasnosti študuje na Slovenskej
zdravotníckej univerzite na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných
štúdií v Bratislave. Dnes pracuje v súkromnej spoločnosti GENEA na úseku dialýzy v
Zlatých Moravciach.
Súčasťou odbornej časti boli prednášky na tému - Zastúpenie sestier v samosprávnych orgánoch na Slovensku (Mgr.

sestier a syndróme vyhorenia, Bc. Bartošeková vysvetľovala proces zmeny správania sa sestier v ošetrovateľstve a Mgr.
Chreňová prezentovala výsledky prieskumu o implementácii psychologických
aspektov v ošetrovateľstve.
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Ľ. Rosinská
informácie poskytla Mgr. Grzybová
Edita, prezidentka regionálnej komory
sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Zlatých Moravciach
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Oslavy Janka Kráľa
Dňa 23 . mája 2012 o 15. 00
hod. sa uskutočnila v múzeu
v Zlatých Moravciach pietna
spomienka pri príležitosti 136.
výročia úmrtia štúrovského básnika Janka Kráľa. Podujatie zorganizovalo Mesto Zlaté Moravce
– Záhradnícke služby, Ponitrianske múzeu, Mestské stredisko
kultúry a športu, Gymnázium
Janka Kráľa. Na tejto spomienkovej slávnosti sa zúčastnili predseda NSK Milan Belica, primátor
mesta Zlaté Moravce Peter Lednár, poslanci mestského zastupiteľstva, prednosta mestského

Pripomenuli sme
si víťazstvo

úradu Ľubomír Martinka, riaditelia mestských podnikov, škôl
a mestskej polície. Delegácia
NSK na čele s predsedom a delegácia mesta Zlaté Moravce na
čele s primátorom mesta položili
pri pamätníku básnika vence.
Potom sa zúčastnení odobrali
do múzea, kde bola prezentovaná kniha Tekovskí chlipníci
a divný Janko, ktorej autorom je
MUDr. Rastislav Řeháček. Zúčastneným sa prihovoril predseda
NSK, primátor mesta, autor knihy
a organizátori podujatia.
Marian Tomajko

Odhalenie busty
Dňa 5. júna o 16.00 h sa uskutočnil
v areáli (na nádvorí) Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella

Dňa 9. mája sme si o 15.00 h na
Námestí Hrdinov pripomenuli 67.
výročie víťazstva nad fašizmom.
Organizátorom tohto spomienkového stretnutia bolo Mesto
Zlaté Moravce a organizácia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Spomienky sa
zúčastnili obyvatelia mesta, žiaci
základnej školy spolu s dozorom
a poslanci Mestského zastupiteľstva. Ako prvá zaznela Slovenská hymna, za ňou nasledovali
príhovory v podaní primátora
mesta Petra Lednára a predsedu
ZO SZPB Ivana Malého. Stretnutie
sa ukončilo ceremoniálnym klaStará múdrosť vraví: „Nech si
dením vencov k soche partizána. každý najskôr poupratuje pred
vlastným domom a potom môže
-mp- poukazovať na iných.“ Okrem iného
platí, že ak chcete niekoho niečo
naučiť, je potrebné mu ísť príkladom.
O to sa v jeden sobotňajší májový
deň postarali občania z Brezovej ulice, páni Hudák, Šegeda, Tonkovič a
poslanec Rumanko, ktorí spoločne
prispeli k vysadeniu verejnej zelene
na úkor svojho rodinného voľna.
Poďakovanie Viliama Rumanka
patrí nielen týmto šikovným mužom za pomoc a ich manželkám
za pochopenie, ale aj Marianovi Tomajkovi, riaditeľovi Záhradníckych
služieb, ktorý k spoločnému dielu
prispel dodaním stromkov.
-r-

Poďakovanie za
výsadbu drevín
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MUDr. Rastislav Řeháček

v Žiari nad Hronom slávnostný akt
odhalenia busty Maximiliána Hella, rodáka zo Štiavnických Baní a významného astronóma 18. storočia,
ktorého účastníkom bol aj primátor
Ing. Peter Lednár, CSc.

Bustu odhalil minister školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky – PhDr. Dušan Čaplovič DrSc.
spolu s podpredsedníčkou Národnej
rady SR – JUDr. Janou Laššákovou.
-red-

Pozvánky
 24. 6. - Ako sa dožiť deväťdesiatky v dobrom zdraví, viac: www.zlatemoravce.info
 26. 6. - Primátorská kvapka krvi v čase od 7.30 do 11.00 h v MSKŠ (pod záštitou
rádu Saint Lazarus of Jerusalem). Príďte darovať krv, pretože nikdy neviete, kedy
budete práve Vy alebo niekto z Vašej rodiny tento vzácny dar potrebovať.
 21. - 24. 6. od 9.00 h do 17.00 h - „100 rokov železnice Zlaté Moravce – Kozárovce“ železničná stanica Zlaté Moravce (nákladná rampa), vstupné 1 €, deti 4 – 15
rokov 0,50 €, školská trieda max. 10 €
 27. 6. - Z príležitosti postupu Požitavskej futbalovej akadémie FC ViOn Zlaté
Moravce do prvej ligy staršieho dorastu Vás pozývame na slávnostné stretnutie
priaznivcov futbalu v MSKŠ, ktoré sa uskutoční o 11.00 h.
 28. 6. od 9.00 h – do 11.00 h Námestie A. Hlinku – projekt s enviromentálnou
tématikou, separácia odpadu a ochrana životného prostredia za pomoci žiakov
základných škôl
 29. 6. - PRVÁ PRÁZNINOVÁ STARDANCE DISCO PARTY, viac: zlatemoravce.info
 1. 7. - Hurá prázdniny so začiatkom o 14.00 v Prílepoch, všetci ste srdečne pozvaní.
 4. 7. o 15.00 h - „Ako prísť k bytu v Zlatých Moravciach?“ - poskytnutie bližších
informácii o možnostiach riešenia bytovej problematiky

Zlatomoravecká futsalová liga opäť štartuje
Po úspešnom začiatku futsalovej ligy
v meste Zlaté Moravce a na základe
veľkého záujmu zo strany hráčov a ich
pozitívnych ohlasov ohľadom tohto
podujatia, sa organizátori futsalovej
ligy rozhodli spustiť jej letnú časť, ktorá
by sa mala odohrať počas letných mesiacov od 30. júna 2012. Liga sa uskutoční na umelej tráve v areáli SOŠ Zlaté
Moravce. Do súťaže sa môžu prihlásiť
záujemcovia z okresu Zlaté Moravce a
okolia do 23.6. 2012, organizátori plánujú účasť max 10 mužstiev. Formát

ligy bude závisieť od počtu prihlásených teamov a ich zápasy by sa mali
odohrať vždy v sobotu od 16:00 hod.
Bližšie informácie získate na stránke
zlatomoraveckej futsalovej ligy alebo
priamo od organizátorov súťaže.
Kontakt:
Michal
Cimmermann,
tel.: 0905 945 291, e – mail: mcimmermann@gmail.com“ Branislav Králik, tel.:
0905 637 398
Ondrej Kozolka, tel.: :0904 943 270
http://futsalzm.webnode.sk/
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Modernizácia a rekonštrukcia SOŠ polytechnickej
Od februára 2012 prebieha
"Modernizácia a rekonštrukcia učebných pavilónov" na
SOŠ polytechnickej v rámci
Európskeho fondu regionálneho rozvoja "Investícia do
Vašej budúcnosti" vo výške
1,6 milióna Eur. Predpokladaný termín ukončenia jednotlivých prác je v auguste
2013.

tormi, tlačiarňami a skenermi, ktoré budú využívané pre
výučbu študijných a učebných
odborov v našej škole.
Učebne odborného výcviku
budú tiež obohatené o nové,
moderné stroje a zariadenia,
čím sa skvalitní vyučovací proces a žiaci získajú zručnosti pri
práci na nových zariadeniach,
ktoré využijú v budúcej praxi.

Naši budúci žiaci sa môžu tešiť
na nové sociálne zariadenia,
školské prostredie im spríjemnia nové podlahy v triedach,
školský nábytok, plastové
okná na budove jedálne a odborného výcviku.
Nezabudli sme ani na odbornosť nášho vzdelávania a
v rámci projektu sme posilnili
vyučovanie odborných elektrotechnických predmetov o
nové, moderné prvky IKT.
Jednotlivé učebne výpočtovej
techniky sú vybavené 50 novými počítačmi, diaprojek-

Škola sa touto modernizáciou snaží napojiť na vlnu pracovných požiadaviek v našom
regióne a pripraviť žiakov pre
budúce povolanie a pracovné
uplatnenie sa vo firmách nášho
regiónu a taktiež aj na vysokoškolské štúdium.
Tak, aby bol naplnený cieľ našej školy "Učíme pre život".

Ing. Vaškovičová, SOŠ
polytechnická

Noc v múzeu
Pri príležitosti celoeurópskeho podujatia realizovaného pod patronátom Rady Európy - Noc múzeí a galérií usporiadalo 18. mája 2012 Mestské
múzeum v Zlatých Moravciach Deň
otvorených dverí s bohatým kultúrnym programom. Pre návštevníkov
múzea boli sprístupnené históriou
opradené komnaty s mnohými
tajomstvami a zaujímavosťami kultúrneho dedičstva Požitavského regiónu, podzemné priestory kaštieľa
a mauzóleum rodiny Migazziovcov.
Kultúrneho podujatia sa zúčastnil
riaditeľ Ponitrianskeho múzea v Nitre
Mgr. Anton Števko a návštevníkom
priblížil stručnú históriu zlatomoraveckého múzea založeného v Miga
-zziovskom kaštieli roku 1896. Pracovníčky múzea, pani Kornélia Nemešová a Viera Tomová previedli žiakov
zo Základnej školy Pribinova stálou
expozíciou múzea bohatou na oddelenia histórie zbraní, archeológie,
paleontológie, hornín a minerálov.
Najväčšiu pozornosť návštevníkov
vzbudili zbrane, vyryžované zlatinky
od zlatokopa Ing. Ernesta Ivanoviča
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a hracia skrinka Mariška zo začiatku
19. storočia, ktorá bola kedysi umiestnená v hostinci Smädný mních.
V spoločenskovednej expozícii rôzne

takmer jeden rok pracoval Miroslav
Šabo, Miloš Lukáč, Ivan Šabík a Laco
Rezák, členovia Občianskeho združenia Múzeum historických budov. Pro-

archeologické, historické, numizmatické a etnografické zbierky, vzácne
umelecké predmety pochádzajúce
z hradu Gýmeš, olejomaľba známej
Vozokanskej bitky a ďalšie historické
klenoty, ktoré tvoria bohatú históriu
Požitavia. Súčasťou prehliadky múzea
bola aj výstava putovnej makety
Nitrianskeho hradu vyrobeného v
kráľovskej mierke 1:25, o rozmeroch
4,5 x 2,5 m a výškou 2,80m, na ktorej

gram Noc múzeí a galérií pokračoval
otvorením tajomných podzemných
priestorov Migazziho kaštieľa, kde
mali deti za úlohu nájsť ukrytý poklad.
Zaujímavá bola prezentácia fotografií
a rozprávanie Ing. Arch. Martina Bónu
o živote a bývaní v stredoveku, tajomstvách Požitavských hradov, po ktorej
nasledovala návšteva Národnej kultúrnej pamiatky Slovenskej republiky
Mauzóleum rodiny Migazzi. Zlato-

moravecký historik Marian Tomajko
priblížil návštevníkom hrobky život
grófa Viliama Migazziho, posledného potomka talianskeho šľachtického rodu, tekovského župana
a jeho manželky Antónie Migazziovej,
zakladateľke Červeného kríža, ktorá
bola za humanitnú činnosť ocenená
viedenským cisárom rádom Hviezdneho kríža.
Vo večerných hodinách sa v kultúrnom programe predstavilo svojím koncertom Hudobné združenie
Musicantica Slovaca. V muzeálnych
priestoroch Migazziho kaštieľa zazneli hudobné skladby z 12. - 18. storočia
na historických hudobných nástrojoch s hajdúskymi a janičiarskymi
melódiami z obdobia uhorsko-tureckých vojen, gajdošskými piesňami
a ľudovými baladami na typických
nástrojoch, ako gajdy, fujara, píšťala,
korýtkové husle, citara či ozembuch.
Maketa Nitrianskeho hradu je návštevníkom múzea sprístupnená do
konca mesiaca august.
Anton Kaiser
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Pestrosť „Dúhy“ očarila
Materská škola DÚHA (Žitavské
nábrežie) si tradične pripravila
galaprogram pod názvom „Deti
Dúhy“, ktorý sa konal 17. mája v divadelnej sále MSKŠ.
Všetko sa odštartovalo o 15.30
h privítaním prítomných, príhovorom a následne sa spustil pripravený program. Deti predviedli
tie najlepšie výkony bez akéhokoľvek zaváhania, náznaku hanblivosti alebo strachu. Z hľadiska ich
povzbudzovali rodičia, starí rodičia, súrodenci a zo zákulisia alebo
priamo z pódia pani učiteľky, ktoré
nad „drobcami“ po celý čas bdeli.

Príprava a starostlivé, hravou formou robené nacvičovanie pod
taktovkami pani učiteliek sa naozaj
vyplatilo. Konečný efekt a dojmy
z vystúpení boli len zo škály tých
najpozitívnejších pocitov. Posledné vystúpenie patrilo dievčatám
z tanečnej školy Piruett. Konečnou
bodkou za „dúhovým“ galaprogramom bolo defilé všetkých vystupujúcich detí, ktoré si spolu so
svojimi učiteľkami zaspievali, dá sa
povedať, už svoju škôlkarskú hymnu, ako inak, o deťoch Dúhy.
-mp-

„Slniečko“ zažiarilo

Pri príležitosti 45. výročia začatia
prevádzky materskej školy „Slniečko“ (Kalinčiakova 12), ako aj Dňa
matiek, sa v divadelnej sále MSKŠ
16. mája uskutočnil slávnostný
program. Po zahájení prišlo na rad
privítanie hostí, členov Rady školy,
Rady rodičov, rodičov, starých rodičov a ostatných. Privítaný bol aj
v hľadisku sediaci primátor mesta
Zlaté Moravce Peter Lednár, ktorému sa vystúpenie detí páčilo,
o čom svedčil jeho potlesk.
Celý program bol zameraný na
spomienky a začiatky prevádzky,
ktoré siahajú až do roku 1967.
O farebný program sa postarali
žiaci materskej školy pod vedením
svojich učiteliek. Na veľkom javisku sa spievalo, tancovalo, recitovalo, hralo a dokonca aj „baletilo“.
Deti predviedli obrovskú dávku
talentu, energie a radosti, ktorá je
im vlastná. Čerešničkou v tomto
programe bolo vystúpenie bývalých žiakov a žiačok ako hostí.
Všetky vystúpenia zožali obrovský
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úspech.
Vstupy medzi jednotlivými
vystúpeniami patrili čriepkom
z histórie a napredovania tejto „slnečnej“ školy.
História MŠ začala už v spomínanom roku 1967, kde v troch oddeleniach jasieľ a v štyroch triedach
bolo umiestnených 150 detí. Pedagogickí zamestnanci patrili pod
Okresný úrad školstva a prevádzkoví zamestnanci pod n.p. Calex,
ktorý riadil celú prevádzku.
Materská škola formovaná rôznymi zmenami sa mení na 7 – triednu
najväčšiu MŠ v zlatomoraveckom
okrese. Istý čas sa prezentovala aj
ako súkromná, no napriek tomu
dosahovala 100% naplnenosť.
Ďalším míľnikom bol rok 2002,
kde sa stalo zriaďovateľom školy
Mesto Zlaté Moravce.
V súčasnej dobe v škole pracuje
26 zamestnancov, z toho 14 pedagogických a 12 prevádzkových.
Riaditeľkou je Eva Kutišová.
Materská škola sa postupne

mení na zariadenie spĺňajúce požiadavky detí predškolského veku.
Mení sa jej interiér a exteriér tak,
aby mali deti dostatok realizácie
pre svoje potreby a aktivity.
V triedach sa vymenil nábytok, stoly a stoličky, ktoré spĺňajú
normy európskej únie. V záhrade
postupne pribúdajú nové preliezky, hojdačky a doplnky k
pohybovým aktivitám.
Rekonštrukciou prešla aj strešná
krytina, do kuchyne sa zaviedol
plyn, kotolňa pevného paliva sa
zmenila na plynovú, vymenilo sa
kuchynské zariadenie, prebudoval
sa amfiteáter a poslednými rekonštrukčnými prácami prešli okná
a dvere.
Poďakovanie preto patrí zriaďovateľovi, firme Fenestra, ViOn,

s metodickým združením a je zameraný na podmienky MŠ a regiónu, v ktorom sa škola nachádza.
V rámci mimoškolských aktivít
škola pripravuje športové aktivity,
výlety, exkurzie, súťaže, školy v prírode, návštevy divadiel a besiedky. V ponuke MŠ sa nájdu aj rôzne
krúžky, ktoré ocenia nielen deti,
ale aj ich rodičia.
V rámci spolupráce so školskou
jedálňou je škola zapojená do
projektov mliečna liga a ovocie
v školách.
Po
ukončení
programu,
v ktorom vystúpilo 132 detí a
pripomenutia histórie tejto školy,
prišlo na rad obrovské poďakovanie pani učiteľkám, ktoré sa postarali o obsahovú stránku vystúpení

Recykling, občianskemu združeniu Maják, Technickým službám,
rodinným sponzorom, rodičom
a priateľom, ktorí venovali 2%
dane z príjmu a aj projektom.
MŠ má svoj Školský vzdelávací
program „Slniečko“, ktorý vypracovali pani učiteľky v spolupráci

a tvorbu do detailu prepracovaných kostýmov.
„Slniečku“ želáme samé úspechy
a hrejivé pocity pri práci s deťmi,
ktoré sa vždy postarajú o úsmevné situácie nielen pod slnečnou
oblohou.
-red-
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Koniec vodníkov v Chyzerovciach
Kde bolo tam bolo, v ríši plnej
fantázie si svorne spolunažívali rozprávkové bytosti a deti. A keďže má
každá rozprávka dej, v ktorom dob-

ciplínach. Deťom sa podarilo celý
poklad zozbierať, nie však nadlho.
Aj keď všetci medzi sebou uzavreli
mier, predsa sa našli škodní jednot-

ro nad zlom víťazí, ani táto nebola
o nič iná. Jedného krásneho dňa
zmizla z ríše truhlica plná zlatých
dukátov. A hoci boli vinníci z krádeže usvedčení, poklad bolo ťažké
získať späť. Mince boli v rôznych
častiach rozprávkovej krajiny a bolo
potrebné zdolať niekoľko prekážok
formou súťaženia v hravých dis-

livci, ktorých snahou bolo za každú
cenu prímerie rozbiť. Pokladu sa
tentokrát zmocnili traja vodníci,
ktorí požadovali výkupné. Šikovné
deti to ale nevzdali a s vlastnoručne vyrobenými krásnymi darmi
sa im nakoniec podarilo drevenú
truhlicu plnú zlata zachrániť.
Vďaka láskavým a milým rodičom,

priateľom, dobrovoľníkom a Občianskemu združeniu Chyzerovce,
žili takouto rozprávkou v sobotu (2.
júna) Chyzerovce. Aspoň na chvíľu
bol všetkým zúčastneným doprianý únik z reality, svet detstva, hier
a bezstarostnosti, v ktorom si svoje
potešenie našli nielen tí najmenší s
kopou sladkých pokušení, ale aj tí
veľkí na posedení pri kotly plnom
fantastickej kapustnice.
Ako bodku si neodpustím poznámku nielen na margo tohto
podujatia, ale všeobecne k činnosti
Chyzerovčanov, ktorí nech čokoľvek robia, robia to zo srdca, s veľkým nasadením a entuziazmom...
„To sa nedá opísať, to treba zažiť!

Toto máte možnosť vidieť len v
Chyzerovciach,“... každý nápad originálny, od jedného po druhý stále
prekvapivejší a dokonalejší. Chyzerovčania, nech vám to ešte veľmi
dlho vydrží!
-Ľ. Rosinská-

prezentovala pani Mária Pekárová.
Terézia Pilčíková vystavila na obdiv
všetkým zúčastneným svoju ručnú
prácu, ktorá zahŕňa pečenie perníkov, ozdobovanie veľkonočných
vajíčok a výrobu rôznych pestrofarebných dekoratívnych predmetov.
Pódium patrilo folklórnemu súboru
Chyzerovčanka, detským súborom
Street Lup a Lupienok. V rámci pripraveného programu vystúpilo
Trio Trnky a vedúca detských súborov Mária Ďurčeková so svojou dcérou. V hľadisku sedel okrem matiek,

ktorým patril tento deň, aj primátor
Peter Lednár a poslanec Jozef Tonkovič.
Všetci sa určite zhodneme, že
prvé slovo, ktoré v našom živote
vyriekneme, je mama. So slovom
mama sa spája láska, obetavosť, trpezlivosť a porozumenie. A práve
všetky matky si uctilo pestrým programom nielen Mesto Zlaté Moravce, ale aj jeho časti Prílepy a Chyzerovce, kde sa pri tejto príležitosti
určite všetci zídeme o rok znova.
-mp-

Deň matiek
...Všetky kvety do rúk mamy,
skladám ako drahokamy.
Za jej lásku plnú nehy,
za zelené detské brehy.
Za jej štedrosť, starosť
v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé.
Za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko...
Pri príležitosti Dňa matiek (13.
máj), Mesto Zlaté Moravce pozvalo
všetky matky na pútavý kultúrny
program, ktorý prebiehal v divadelnej sále MSKŠ. Po príhovore
primátora mesta Petra Lednára, ako
prvé vystúpili deti z MŠ Slnečnej,
za nimi mali svoje vstupy materské
školy Štúrova, Žitavské nábrežie
a Slniečko. Po najmenších vystúpili
žiaci základných škôl v zastúpení ZŠ
Mojmírovej s precítenou básňou
Moja mama, ľúbim ťa. ZŠ Robotnícka nás vtiahla do poézie a vďaka hre
na fujaru aj do krajiny hudby. Svoje
vystúpenie mali pripravené aj žiaci
zo ZŠ Pribinovej, ZUŠ a CVČ. Celý
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deň okorenili svojím vystúpením
mažoretky.
Bohatého programu aj s nádychom folklóru, ktorý sa konal pri
príležitosti Dňa matiek v Prílepoch
(KD) sa zúčastnil okrem poslanca
Ivana Hritza aj viceprimátor Mesta
Ing. Jozef Škvarenina. Na pódiu sa
tancovalo, recitovalo a spievalo, čo
vyvodilo na tvárach divákov úsmev a nejednej matke sa po líčku
skotúľala aj slzička. Na ľudovú nôtu
zahral a zaspieval folklórny súbor
Kolovrátok.
Deň matiek sa oslavoval aj v Chyzerovciach, kde sa okrem vystúpení dali zhliadnuť aj ručné práce
v rámci malej výstavky. Svoje diela
vo forme krojovaných bábik a teda
ručne šitých miniatúr krojov i precízne vyšívaných ženských čepcov
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Oslavy k svätému Urbanovi
Už dvanásť rokov sa Chyzerovčania pravidelne stretávajú na
svojich viniciach, aby si spoločne
uctili svätého Urbana, patróna
vinohradníkov svätou omšou
v kaplnke a kultúrnym programom.
Táto myšlienka vznikla na podnet terajšieho predsedu ZO Slovenského zväzu záhradkárov
– Chyzerovce Jaroslava Pecha a
predovšetkým jeho pričinením
sa každoročne opakuje, skvalitňuje a zachováva z roka na rok.

nie – guláš, koláče a ako sa patrí,
vynikajúce domáce vínko.
„Som veľmi spokojný s touto

akciou, ktorá ako vždy končila
vo večerných hodinách. Myslím,
že účasť okolo 300 ľudí hovorí

za všetko,“ – zhodnotil podujatie Jaroslav Pecho. Okrem iného by sa za všetkých aktívnych
vinohradníkov - záhradkárov,
ako aj za všetkých, ktorí sa veľmi
radi prichádzajú pravidelne na
Chyzerovecké akcie zabaviť, rád
poďakoval - „ predovšetkým za
tú tohtoročnú, podľa mňa vydarenú, vedeniu Mesta, Komisii pre
kultúru a šport, ktorá nám svojou
dotáciou tiež k tomuto prispela, samozrejme všetkým ľuďom,
ktorí sa nezištne zapojili do týchto organizačných prác a pomáhajú nám prakticky vždy a všade
a takisto sponzorom, ktorí nám
či už finančne alebo materiálne
prispeli k tomu, aby sa toto podujatie mohlo znovu konať.“
-lr-

špeciality slovenskej kuchyne
v známom salaši Kostrín v Klátovej Novej Vsi pod Tribečom.
V dňoch 25. – 27. mája sa turisti zúčastnili 45. ročníka cykloturistického okruhu Okolo
Tatier 2012 organizovaného
cykloklubom Nižná. Medzi 680
registrovanými účastníkmi podujatia z celého Slovenska reprezentovalo mesto Zlaté Moravce 9 cykloturistov. Cyklotúra
začínala v Nižnej a pokračovala
cez Suchú horu do Zakopaného, na Lysú Poľanu, Ždiar, Tatranskú Lomnicu a Novú Lesnú.

Stodvadsať kilometrová trasa
ponúkala krásne výhľady na Roháče, Vysoké a Belianske Tatry.
Druhý deň turisti absolvovali
pešiu túru na Popradské pleso
a Symbolický cintorín. Posledný
deň patril cyklotúre z Novej Lesnej do Kráľovej Lehoty.
Počas prvého júnového víkendu sa turisti zúčastnili 30. ročníka prechodu Pohronským Inovcom, ktorý každý rok organizuje
KST Hronský Beňadik.

Tohtoročné podujatie, ktoré
sa konalo 26. mája všetkým zúčastneným spríjemnila dychová
hudba Machulinčianka, spev
chyzeroveckej folklórnej skupiny
Chyzerovčanka, štedré pohoste-

Z turistických podujatí
Klub slovenských turistov
Mestská organizácia Zlaté Moravce otvorila tohtoročnú cykloturistickú sezónu dňa 1. apríla
2012 návštevou pútnického areálu v Novej Vsi nad Žitavou a Beladíc. Významnejším turistickým
podujatím bola účasť na Devínskej 37, kedy mesto Bratislava
otváralo turistickú sezónu pre
účastníkov podujatia s množstvom atrakcií ako napríklad
prehliadka mesta, voľný vstup
do ZOO, na hrad Devín a plavbu loďou po Dunaji. Hlavným
programom Devínskej 37 bola
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70 km cyklotúra po trase Račianske mýto, Svätý Jur, Pezinok,
Pezinská Baba, Pernek, Zohor,
Devínska Nová Ves a Devín. Pešia túra viedla Devínskou Kobylou.
V rámci tradičného Pochodu
oslobodenia turisti zorganizovali dňa 5. mája autobusový zájazd na Považský Inovec
z Trenčianskych Mitíc a navštívili hrad Beckov, ktorý je v súčasnosti pre rekonštrukčné práce
verejnosti neprístupný. Cestou
domov dobre padlo zastavenie
sa na bryndzové halušky a iné

Anton Kaiser
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Prenájom voľných nebytových priestorov
Mesto Zlaté Moravce na základe § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na Zásady hospodárenia s majetkom mesta poskytne do priameho prenájmu
■ nebytové priestory nachádzajúce sa na I. poschodí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna budova/, voľný nebytový priestor č.
110 o celkovej výmere 44,13 m² (36,57 m² kancelária + 7,56 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna budova/, nebytový priestor č. 303
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna budova/, nebytový priestor č. 304
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna budova/, nebytový priestor č. 305
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna budova/, nebytový priestor č. 306
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna budova/, nebytový priestor č. 307
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna budova/, nebytový priestor č. 308
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna budova/, nebytový priestor č. 309a
o celkovej výmere 22,81 m² (17,87 m² kancelária + 4,94 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna budova/, nebytový priestor č. 309b
o celkovej výmere 22,81 m² (17,87 m² kancelária + 4,94 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnu-

Strana 13

teľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna budova/, nebytový priestor č. 310
o celkovej výmere 22,98 m² (18,00 m² kancelária + 4,98 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna budova/, nebytový priestor č. 311
o celkovej výmere 22,66 m² (17,75 m² kancelária + 4,91 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna budova/, nebytový priestor č. 312
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna budova/, nebytový priestor č. 313
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna budova/, nebytový priestor č. 314
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1330 /administratívna budova/, nebytový priestor č. 315
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária
■ nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce so súpisným
číslom 1330 /administratívna budova/, nebytový priestor č. 010 /bývalé
kuchynské štúdio/ o celkovej výmere 119,98 m² (118,80 m² kancelária +
8,18 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, obchod, skladové priestory
■ nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. poschodí nehnuteľnosti – budova na Ul. Hviezdoslavova 64, Zlaté Moravce – CENTRUM
ŽITAVA so súpisným číslom 2087 /nebytový priestor, ktorý sa nachádza
vľavo pred BAVAXOM/ o celkovej výmere 73,90 m² , účel využitia
prenájmu priestorov: obchodné priestory

Lehota na predkladanie návrhov nájomných zmlúv končí dňa
29.06.2012 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nehnuteľností získate
na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce
www.zlatemoravce.eu, /Mesto,
ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 2012, INÉ INFORMÁCIE/, prípadne na č. telef.
037/6923922 alebo 037/6923927 (oddelenie správy majetku mesta).
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Výzva na predkladanie žiadostí a návrhov k
doplnkom a zmenám Územného plánu Mesta
Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce ako obstarávateľ Územného plánu vyzýva fyzické
a právnické osoby k predkladaniu žiadostí a návrhov k doplnkom ÚP v lehote do 10. júla 2012. Žiadosti a návrhy je možné predkladať písomnou
formou na adresu Mestský úrad - Oddelenie výstavby a komunálnych služieb, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce.
O zmeny a doplnky k Územnému plánu je možné požiadať len v prípade vlastníckych práv k nehnuteľnosti v danej lokalite, písomnou formou s
udaním dôvodu k zmenám. Po uvedenom termíne sa neskôr doručené
žiadosti v najbližších zmenách a doplnkoch k ÚP nebudú akceptovať.
Ing. Peter Lednár, CSc.

Program Kina Tekov
26. – 27. 6. Prci, Prci, Prcičky: Stretávka, USA
Ďalšie pokračovanie tejto úžasnej komédie sa celkom vydarilo.
Zostarli, ale aj tak sa radšej pre istotu pripravte na všetko!
Ut.: 19.00, st.: 18.00, vstupné 2,30 €, MN do 15 r.
28. – 29. – 30. – 1. – 2. – 3. 7. Doba ľadová 4: Zem v pohybe, USA
Túto výnimočnú detskú animovanú komédiu si v našom kine môžete opäť pozrieť už od celoslovenskej premiéry. Má zmysel o tomto filmovom trháku aj niečo
písať? Asi nie, lebo vy dobre viete, že tento druh humoru milujú úplne všetci. Kultový „animák“ pre všetky vekové kategórie je veľmi zábavný a vydarený. Nepremeškajte!
Št., pi., so., ne.: 17.00, po.: 17.00, zľ. 2,20 €, ut.: 17.00, vstupné 2,50 €, vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 7 rokov.
5. – 6. – 7. – 8. – 9. 7. Bojová loď, USA
V tomto akčnom sci-fi sa pripravte na veľkolepý zážitok plný úžasných trikových
scén, ale aj humoru, v ktorom hrajú prím Taylor Kitsh a popová hviezda Rihanna.
Obaja sa vám v tomto filme predstavia ako nedisciplinovaní a problémoví námorníci. Boj o Zem sa začne paradoxne na vode!
Št., pi.: 18.00, so., ne.: 19.00, po.: 17.00, zľ. 2,20 €, vstupné 2,50 €, MN do 12 r.
10. – 11. 7. Líbáš jako ďábel, ČR
Tri roky po diváckom hite Líbaš jako Bůh posiela režisérka M. Poledňáková v novom filme kvarteto hlavných hrdinov do nových životných situácií. V exotickom
Maroku sa odohráva ďalší príbeh plný humoru, romantiky a lásky.
Ut.: 19.00, st. 18.00, vstupné 2,50 €, MN do12 r.
13. – 14. – 15. – 16. 7. Muži v čiernom 3, USA
Agenti v čiernych oblekoch – J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) – sú späť
a opäť včas. J počas svojich 15- tich rokov s Mužmi v čiernom už videl veľa nevysvetliteľných vecí, ale nič, ba ani mimozemšťania ho nedokážu tak zmiasť, ako jeho
sarkastický, tajnostkársky partner K.
Pi.: 18.00, so., ne.: 19.00, po.: 17.00, zľ. 2 €, vstupné 2,30 €, vhodné pre všetky vekové
skupiny maloletých.
17. – 18. Príliš mladá noc, ČR
Neuveriteľný príbeh dvoch 12 – ročných chlapcov, ktorí sa deň po Silvestri náhodne ocitnú na zvláštnej oslave v byte mladej ženy a v spoločnosti dvoch dospelých mužov. Deti sa v byte zabudnú a stretávajú svoje prvé stretnutie s láskou
a sexualitou.
Ut.: 19.00, st.: 18.00, vstupné 2 €, MN do 12 r.
20. – 21. – 22. – 23. 7. Madagaskar 3, USA
Tento detský filmový trhák si po mesiaci opäť zopakujeme, pretože sa to naozaj
oplatí. Preneste sa aj so svojimi deťmi do ríše zvierat a príďte si pozrieť ďalší počítačovo animovaný zázrak. Neváhajte, pretože je to úžasne milé, zábavné a originálne!
Pi.: 17.00, so., ne.: 18.00, po.: 17.00, zľ. 2 €, vstupné 2,30 €, vhodné pre všetky vekové
skupiny maloletých.
www.kinotekov.eu

Spoločenská kronika
Spoločenská kronika
Narodili sa
3. 4. Lukáš Sekretár, (N) Nitra
4. 4. Santiago Rafael, (N) Nitra
13. 4. Július Vnad, (N) Nitra
15. 4. Alex Polák, (N) Nitra
17. 4. Vladimír Kytka, (N) Nitra
18. 4. Tomáš Roman, (N) Nitra
18. 4. Nikola Romanová, (N) Nitra
19. 4. Daniel Ferenc, (N) Banská Štiavnica
20. 4. Dávid Švancár, (N) Partizánske
20. 4. Sofia Valachová, (N) Levice
23. 4. Lukas Mandák, (N) Nitra
26. 4. Mia Svetlanská, (N) Nitra
27. 4. Tamara Rumanková, (N) Levice
17. 5. Simona Uhrecká, (N) Levice
22. 5. Sofia Gažiová, (N) Nitra
30. 5. René Čulík, (N) Levice
1. 6. Tobiáš Kyseľ, (N) Banská Bystrica
Opustili nás
24. 4. Mária Minárová, 1918, Skýcov
24. 4. Mária Čepinová, 1918,
Zlaté Moravce
26. 4. Antónia Bilošová, 1924, Skýcov
27. 4. Mária Bagalová, 1925,
Tekovské Nemce
1. 5. František Kolompár, 1925,
Zlaté Moravce
1. 5. Michal Zaťko, 1951, Zlaté Moravce
7. 5. Elfriede Gelete, 1941, Zlaté Moravce
7. 5. Alojzia Hasprová, 1919, Topoľčianky
7. 5. Terézia Šutková, 1940,
Martin Nad Žitavou
12. 5. Ľudovít Kružlík, 1947,
Zlaté Moravce
12. 5. Mária Valachová, 1925,
Zlaté Moravce
13. 5. Jozef Urban, 1927, Neverice
21. 5. Jozefína Kramárová, 1933,
Nevidzany

23. 5. Jozef Jurkovič, 1919, Bratislava
23. 5. Katarína Beňová, 1922,
Jedľové Kostolany
26. 5. Jozef Mráz, 1923, Zlaté Moravce
26. 5. Ján Sarka, 1922, Zlaté Moravce
27. 5. František Hudec, 1936,
Zlaté Moravce
27. 5. Helena Lukáčová, 1930, Čaradice
27. 5. Anna Plentová, 1942, Poľný Kesov
28. 5. Terézia Turzová, 1927, Obyce
26. 5. Eva Hudecová, 1984, Martin
Povedali si áno
21. 4. Miroslav Černý, Žitavany a Emília
Hasprová, Dolné Sľažany
21. 4. Filip Eliáš, Bratislava a Ing.
Janette Petrovičová, Bratislava
21. 4. Juraj Šabík, Červený Hrádok a Kristína Králiková, Zbehy
21. 4. Slavomír Hrdý, Nitra a Martina
Solčanská, Nitra
28. 4. Štefan Karáč, Beladice a Monika
Justová, Sľažany
5. 5. Miroslav Kupča, Hronské Kľačany
a Štefánia Bačová, Zlaté Moravce
5. 5. Marián Polc, Zlaté Moravce a
Natália Šugrová, Zlaté Moravce
18. 5. Jaroslav Szabo, Vráble a Jana
Absolonová, Žitavany
18. 5. Peter Kováč, Tlmače a Silvia Miadiková, Zlaté Moravce
19. 5. Zdenko Nádaský, Levice a Jana
Valová, Tekovské Nemce
Jubilanti
4. 6. Anton Ďatko, Zlaté Moravce, 80 r.
7. 6. Anna Madolová,
Zlaté Moravce, 80 r.
11. 6. Júlia Pechová, Chyzerovce, 80 r.
18. 6. Ján Farkaš, Zlaté Moravce, 80 r.
22. 6. Mária Pekárová,
Zlaté Moravce, 80 r.

SPOMIENK A
„Že čas rany zahojí, je len klamné zdanie, v srdci nám bolesť zostala a tiché
spomínanie.“
Dňa 6. 7. si pripomíname 3. výročie
úmrtia nášho manžela, otca,
starého otca

Jozefa Šutku
zo Zlatých Moraviec
Spomíname s láskou a úctou,
manželka, dcéry Jana a Evka
s rodinami.
6/39/2012/PČ, 6/32/2012-118/DZ

www.jatt.szm.sk
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Najúspešnejší športovci za rok 2011
Dňa 24. mája sa uskutočnilo
v obradnej sieni MSKŠ slávnostné
vyhodnotenie 9. ročníka ankety
o najlepšieho športovca, športovkyňu, kolektív a zaslúžilého športovca mesta Zlaté Moravce za rok 2011.
Úvod patril srdečnému uvítaniu
všetkých zúčastnených a to z poverenia komisie mládeže, školstva,
kultúry a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach.
Následne predniesol svoj príhovor
primátor Peter Lednár, ktorý oceňuje
schopnosť športovcov popasovať
sa s náročnými situáciami a vydolovať v sebe vôľu prekonať sa. Rovnako ocenil prácu trénerov, ktorí sa
podieľajú na úspechoch svojich zverencov. Poďakovanie patrilo sponzorom a všetkým športovcom za
vzornú reprezentáciu nášho mesta.
Vyzdvihnutá bola aj dôležitosť činnosti športových klubov, jednotlivcov a funkcionárov.
Po úvode sa pristúpilo k odovzdávaniu cien a zápisu do Pamätnej
knihy mesta. Ceny odovzdával primátor Ing. Peter Lednár, CSc., predseda komisie mládeže, školstva, kultúry a športu PaedDr. Pavol Petrovič
a s úprimnou gratuláciou každému
ocenenému sa pridala Mgr. Danuša
Hollá.
Najúspešnejšia športovkyňa:
1.miesto – seniorka: Lenka Jonisová
Lenka sa v roku 2011 zúčastnila
všetkých zápasov a Turnajov ženského výberu nášho klubu KPH
Zlaté Moravce a bola jednou z najlepších, ak nie aj najlepšou hráčkou
nášho tímu. Zúčastnila sa mnohých
turnajov a zápasov za výber Slovenska v juniorskej, ale aj v seniorskej
reprezentácii: Halové ME junioriek
U21 v Taliansku, kde bola kapitánkou
tímu SR. Dievčatá získali 3. miesto.
Panonia Cup seniorky v Bratislave,
november 2011.
V novembri sa zúčastnila s výberom Slovenska medzinárodného
turnaja Vienna Indoor Classic. Tu
skončila na 3. mieste.
Zúčastnila sa prípravy a bola nominovaná na halové ME senioriek
v Dánsku. Na poslednom prípravnom zápase bola zranená a do
dejiska ME nemohla odcestovať. Je
príkladom mladším hráčkam a vzor
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si z nej za jej prístup k športu môžu
zobrať aj staršie a skúsenejšie spoluhráčky. Je nepríjemné, že Lenka
bude musieť vynechať sezónu z dôvodu ťažkého zranenia z reprezentácie.
2. miesto – Natália Blahová
- 3. miesto v dvojhre na Halových
majstrovstvách regiónu,

turnaji vo Francúzsku, kde bolo 32
mužstiev. Na tomto turnaji bol kapitánom. Vďaka svojmu talentu patrí
pravidelne medzi najlepších hráčov
na ihrisku a aj správaním mimo ihriska je vzorom pre ostatných.
2. miesto – Peter Frajka
Je výborným šachistom, ktorý dlhé roky obsadzuje najlepšie

- 3. miesto v dvojhre a 2. miesto v
štvorhre na turnaji TK Dixon TENISIA
Banská Bystrica
- 2. miesto v dvojhre a 1. miesto v
štvorhre na turnaji TK HANAKA Zlaté
Moravce
- 2. miesto v štvorhre na turnaji TK
77 Skalica
- víťazstvo v štvorhre na turnaji
FRESH CLUB Zvolen
- 2. miesto v štvorhre na turnaji TK
Ružomberok
3. miesto – Erika Mihaliková
Erika je kapitánka našich žiakov
a mladších dorasteniek. Je nominovaná do výberu SR v kategórii do 16
rokov.
- zúčastnila sa turnaja OH do 16
rokov v ČR
- bola kapitánkou tímu na medzinárodnom turnaji Memorial Šaso
Fajs v Predanoviciach SLOVINSKO
- chodí hrávať za výber SR do 16
rokov, Rakúsku ligu U16
Jej chuť a prístup ku každému tréningu a zápasu je príkladný.
Najúspešnejší športovec:
1. miesto – Michal Pintér
Je členom reprezentácie SR 18
a zároveň ,,A“ tímu FC ViOn Zlaté
Moravce. Za reprezentáciu odohral
5 zápasov a v Slovenskom pohári
striedal v zápase v Košiciach. Za
svoj najväčší úspech a najkrajší pocit považuje víťazstvo PFA U17 na

miesta v súťažiach na šachových
turnajoch nielen na úrovni Slovenska, ale aj v zahraničí. Jeho najlepšie
umiestnenie z roku 2011 bolo na
Majstrovstvách Slovenska nepočujúcich v šachu, kde obsadil 1. miesto, na Majstrovstvách Európy klub
nepočujúcich v šachu družstiev
v Liverpoole zo dňa 8.-13. júla 2011,
kde hosťoval ako člen družstva nepočujúcich šachistov Praha a obsadil 4. miesto.
3. miesto – Peter Krčmárik
Hráč stolnotenisového klubu CVČ
Zlaté Moravce bol lídrom družstva
„A“- čka mužov ako aj „A“ – čka dorastencov. Za celý súťažný ročník
neprehral ani jeden z 28 zápasov.
V 1.lige dorastencov nenašiel za posledné dva roky premožiteľa. Je obdivuhodné, ako každý rok stúpa úroveň jeho herného prejavu. V minulej
sezóne sa stal víťazom oficiálnych
majstrovstiev okresu Zlaté Moravce.
Stal sa prvým hráčom klubu zo Zlatých Moraviec, ktorému sa podarilo
vyhrať tento turnaj. V tejto sezóne
výrazným podielom opäť dotiahol
tím dorastencov do finále o postup
do extraligy.
Zaslúžilý športovec roka 2011
Milan Kollár je jedným zo zakladateľov hokejového klubu HC Zlaté Moravce zo dňa 20. 5. 1994. Od
toho času až dodnes pracuje v klu-

be ako predseda dozornej rady. Od
roku 1996 až do roku 2004 zastával
funkciu vedúceho družstva žiakov
a prípravky. V roku 2004 si urobil
trénerský kurz C licencie a stal sa
trénerom prípravky. Po dvoch rokoch však musel prestať trénovať zo
zdravotných dôvodov. Od roku 2003
až dodnes zastáva funkciu skladníka
hokejovej výstroje. Počas celej histórie klubu nezištne pomáha pri organizácii jeho činnosti.
Celú svoju činnosť v našom klube robil zodpovedne počas svojho
osobného voľna bez nároku na odmenu.
Čestné uznanie
Jozef Rozbora súťaží v ťažkej váhe
armwrestlingu (pretláčanie rukou),
kde získal titul Majster Slovenska
2011 (pravá ruka). Na svojom konte
má mnoho víťazstiev a ocenení na
Slovensku a v USA, kde sa mimo iného umiestnil v roku 2007 na 4. mieste v celkovom hodnotení armwrestlingeru v USA.
Čestné uznanie za rozvoj športu
Bc. Andrea Hitková od roku 1984
reprezentovala Zlaté Moravce v ľahkej atletike, súťažila za TJ Calex hlavne na dlhých tratiach a šprintoch na
60 m, kde dosahovala vynikajúce
výsledky. Od roku 1989 do roku
2004 dosahovala výborné výsledky
vo fitness, kulturistike a v aerobiku.
Úspech, napr. 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v športovej kulturistike, 4. miesto na Majstrovstvách
ČSFR v športovej kulturistike, pri
účasti na Miss fitness Slovenska sa
vždy umiestnila do 6. miesta.
V rokoch 1998 - 2002 organizovala
Aerobikový maratón pre deti a dospelých.
Má spôsobilosť vykonávať funkcie
trénera: 3. triedy pre športovú gymnastiku, 2. triedy v oblasti fitness, 3.
triedy v oblasti aerobik a mnoho ďalších certifikátov.
Kolektívy
1. miesto – Dorastenci Stolnotenisový klub CVČ. Rok 2011 bol
pre dorastencov Centra voľného
času Zlaté Moravce najúspešnejším od jeho vzniku. Počas sezóny
2010/2011 nepoznali chuť prehry.
Postupne si poradili s konkurenciou a tešili sa z víťazstva
pokračovanie na str. 16
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pokračovanie zo str. 15
1. dorasteneckej ligy. Peter Krčmárik
ako líder dorastencov za celý ročník
neprehral ani jeden z 28 zápasov,
ostatní – Miloš Kudrej, Filip Borčin,
Patrik Gubov, Martin Šabo, Kristián
Frajka - mali úspešnosť okolo 70%.
Družstvo dorastencov postúpilo do
baráže o najvyššiu súťaž juniorov na
Slovensku - extraligu.
2. miesto – Družstvo ženy 1. liga – Tenisový klub HANAKA
Tenisový klub HANAKA Zlaté Moravce má registrovaných niekoľko
členov, za ženy v 1. lige za sezónu
2011 hralo 10 hráčok, a to Katarína

Zvonárová, Dajana Csongrádyová,
Laura Matúšková, Michaela Žilincová,
Natália Blahová, Petra Jašková, Hana
Palušková, Henrieta Šabíková, Dominika Hadnaďová a Adriana Blahová.
Dievčatá sú veľmi šikovné a snaživé a
v roku 2009 sa im podarilo postúpiť z
2. ligy do prvej, V roku 2011 odohrali
7 zápasov, niektoré zápasy odohrali
doma a niektoré ako hostia, podarilo
sa im vyhrať 5 zápasov a len 2 zápasy
prehrali. Celkovo zo všetkých družstiev, ktorých je osem, sa umiestnili na
3. mieste s celkovým počtom bodov
12.
-red-

Peter Frajka, Peter Lednár

Národná cyklistická súťaž – obvodné kolo Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce, Centrum voľného času Zlaté Moravce a Mestská
polícia Zlaté Moravce zorganizovali
dňa 3.6.2012 pri príležitosti Dňa detí
10. ročník Národnej cyklistickej súťaže
žiakov a žiačok materských, základných a stredných škôl v cyklistike o Pohár olympijského víťaza Antona Tkáča. Počet účastníkov 40. Podujatie sa
konalo na štadióne Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce.
Výsledky:
Kategória mikro:
chlapci: 1. Filip Baláž, MŠ Kalinčiakova Zl. Moravce, 2. Michal Mondočko, MŠ Kalinčiakova Zl. Moravce, 3.
Dávid Kanyicska, MŠ Žitavské nábrežie
Zl. Moravce
dievčatá: 1. Ella Pavlíková, MŠ Štúrova Zl. Moravce, 2. Michaela Makovická,
MŠ Žitavské nábrežie Zl. Moravce, 3.

SPOLU pre naše deti
a mesto!

Primátor mesta Peter Lednár podporí školopovinné deti a mládež zo
slabších rodinných sociálnych pomerov majúcich trvalý pobyt v meste Zlaté Moravce.
Každý osamelý rodič, ktorý má školopovinné alebo maloleté dieťa/deti
dostane Voľnú vstupenku pre rok
2012 – na športové aktivity rodiny,
ktorá umožní dieťaťu, resp. deťom,
spolu za doprovodu rodiča, starého
rodiča, resp. staršieho súrodenca vo
veku 18 a viac rokov: 15 –krát voľný

Eva Babocká, MŠ Štúrova Zl. Moravce
Kategória mili:
chlapci: 1. Michal Minár, MŠ Topoľčianky, 2. Dávid Stoila, ZŠ Mojmírova

Kategória mini:
žiaci: 1. Michal Antal, ZŠ Kpt. Nálepku
Nové Mesto n/Váhom, Jakub Repa ZŠ
Pribinova Zl. Moravce, 3. Adam Kany-

Zl. Moravce, 3. René Šútor, ZŠ Mojmírova Zl. Moravce
dievčatá: 1. Viktória Bernátová, ZŠ
Robotnícka Zl. Moravce

icska, ZŠ Pribinova Zl. Moravce
žiačky: 1. Emma Jelínková, ZŠ Mojmírova Zl. Moravce
Kategória mladší žiaci a žiačky: 1. An-

vstup buď na mestské kúpalisko alebo na mestské klzisko podľa vlastného uváženia v roku 2012.
Voľnú vstupenku môžu získať aj rodičia, ktorých mesačný príjem spolu
nie je vyšší ako 750 eur a majú dve
a viac školopovinných alebo maloletých detí.
Podmienkami obdržania Voľnej
vstupenky sú skutočnosti, že dieťa
nemá v škole neospravedlnené hodiny, nie je záškolák, nemá pokarhanie riaditeľa školy alebo nebodaj zníženú známku zo správania a v tomto
roku má rodina zaplatený poplatok

za komunálny odpad. Ďalšou podmienkou je aj fakt, že dieťa alebo rodič nemá ani zápis vedený na polícii
z hľadiska priestupku.
VOĽNÉ VSTUPENKY sa budú vydávať rodičom v zasadačke Mestského úradu od 2. 7.2012 do 13. 7.2012
v čase od 13.00 do 15.00 h, v ojedinelých prípadoch mimo uvedeného
času na sekretariáte primátora na základe telefonického objednania sa.

HURÁ na prázdniny –Partnerstvo Mesta so súkromným sektorom
Primátor mesta Peter Lednár a maji-

drej Antal, ZŠ Kpt. Nálepku Nové Mesto n/Váhom, 2. Juraj Hudec, ZŠ Robotnícka Zl. Moravce, 3. René Galamboš,
ZŠ Robotnícka Zl. Moravce
Kategória starší žiaci a žiačky: 1. Filip
Slezák, ZŠ Topoľčianky, 2. Roland Pecho, ZŠ Sv. Don Bosca Zl. Moravce, 3.
Marcel Meliška, ZŠ Žitavany, 1. Sabína
Korcová, ZŠ Mojmírova Zl. Moravce
Kategória dorastenci a dorastenky:
1. Štefan Čulík, ZŠ Sv. Don Bosca Zl.
Moravce, 2. Adam Horvát, ZŠ Mojmírova Zl. Moravce, 3. Vladimír Rajnoha,
ZŠ Robotnícka Zl. Moravce
Víťazi postupových kategórií postupujú do celoslovenského finále NCS,
ktoré sa uskutoční v druhej polovici
septembra.
Mgr.Jozef Zlatňanský,
riaditeľ CVČ

teľ dopravného ihriska /Ul. 1.mája za
parkom/ Milan Škorík pozývajú deti
spolu s rodičmi na slávnostné otvorenie dopravného ihriska spojené
s príjemnou muzikou a pohybom.
Po úprave a skrášlení priestorov
v zmysle zmluvy o spolupráci medzi
oboma partnermi, Mestom a pánom Škoríkom, bude areál slávnostne otvorený dňa 29. 6. 2012 o 17.00 h
priamo na ihrisku! Príďte naštartovať
prázdniny na kolieskových korčuliach! Ihrisko bude k dispozícii aj pre
cyklistov a kolobežkárov po jeho dokončení – 1. septembra.
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