
Okrúhle 1150. výročie smrti 
Konštantína Filozofa-Cyrila bolo 
príležitosťou na  zorganizovanie 
vedeckej konferencie k  téme kul-
túrneho a duchovného dedičstva, 
ktoré tento veľký slovanský mys-
liteľ zanechal súčasníkom. Pod-
ujatie, ktoré pripravil Nitriansky 
samosprávny kraj spolu s  Ponit-
rianskym múzeom a  združením 
Kultúrny chodník sv. Cyrila a  Me-
toda, sa konalo v  rámci slávností 
Nitra, milá Nitra vo štvrtok 4. júla 
na  pôde Ponitrianskeho múzea. 

Konferenciu otvoril podpredseda 
NSK Marián Kéry, pozdravný prí-
hovor predniesol nitriansky bis-
kup Viliam Judák. Pre prvú odbor-
nú prednášku si profesor Martin 
Homza zvolil tému „Analýza dia-
lógu svätého Konštantína Filozofa 
s Agarénmi“.

Profesor Ján Lukačka sa vrá-
til k  rokom detstva a  dospie-
vania Konštantína-Cyrila. Kon-
štantínova hlaholika a  jej kultúr-
ny význam boli témou profeso-
ra Ľubomíra Kralčáka. Výskumom 

Medicejského kódexu a  dielom 
Vševlada Jozefa Gajdoša sa zaobe-
ral profesor Peter Ivanič. V  druhej 
časti konferencie odzneli ešte 
prednášky docenta Martina Puka-
neca (Tajomstvo hrobu Metoda), 
Františka Syneka (Archeopark Mi-
kulčice – Kopčany) a Milana Šajga-
líka (Sv. Konštantín-Cyril, sv. Metod 
a  sedempočetníci na  poštových 
známkach). Sprievodným poduja-
tím bola výstava poštových zná-
mok a  poštových pečiatok s  cyri-
lo-metodskou tematikou. (op)

Vybudovanie cyklotrasy v  Kolá-
rove a  vytvorenie webovej strán-
ky pre novú cezhraničnú turistic-
kú destináciu sú výsledkom akti-
vít Mesta Kolárova a  Nitrianskeho 
samosprávneho kraja (NSK) v rám-
ci projektu „Objavte Malý a  Mo-
šonský Dunaj na bicykli a na člne“, 
ktorý je spolufinancovaný z Európ-
skeho fondu regionálneho rozvoja 
- Program spolupráce Interreg V-A 
Slovenská republika – Maďarsko. 
Novú cyklotrasu otvorili v Kolárove 
v stredu 26. júna.

NSK a  Mesto Kolárovo sú part-
nermi projektu, ktorý spája päť žúp 
(tri slovenské, dve maďarské) a  za-
meriava sa na  vytvorenie ucelenej 
cezhraničnej destinácie poskytu-
júcej služby v  oblasti turizmu, kul-
túry, relaxu a športu na území me-
dzi a  pozdĺž riek Malý a  Mošonský 
Dunaj, vrátane hlavného toku Du-
naja. Toto územie je špecifické fe-
noménom vody, keď všetky tri rie-
ky vytvárajú najrozsiahlejšiu vnút-
rozemskú deltu v  Európe. Splavy 
a cykloturistika v spojení s kultúrou 
a gastronómiou Veľkého a Malého 
Žitného ostrova sú základom pre 

rozvoj spoločnej turistickej desti-
nácie, ktorá spojí doteraz len lokál-
ne pôsobiace subjekty cestovného 
ruchu, a  dokáže tak konkurovať aj 
iným európskym destináciám.

V rámci projektu bude dobudo-
vaná rekreačná, vodácka a cyklotu-
ristická infraštruktúra na takmer 40 
miestach na  Slovensku a  v  Maďar-
sku. Zrekonštruovaný bol napríklad 
skanzen s  vodným mlynom v  Jel-
ke, postavilo sa Centrum vodáckej 

turistiky v Šamoríne, buduje sa Kor-
zo v Zálesí.

Celkový rozpočet projektu je 
2 863 279,36 eura. Z toho 85 percent, 
teda 2 433 787,44 eura, je príspevok 

z  Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja. Zostávajúce finančné pro-
striedky budú hradené zo zdrojov 
štátneho rozpočtu Slovenskej re-
publiky a  Maďarska a  z  vlastných 
zdrojov partnerov projektu.

Roman Vančo

Vo výzve Integrovaného regi-
onálneho operačného programu 
(IROP) na  regionálne komuniká-
cie bol NSK ako žiadateľ úspešný 
v piatich schválených projektoch 
na opravu a modernizáciu piatich 
úsekov ciest II. triedy v  hodnote 

približne 20,8 mil. eur. NSK už 
prevzal od  zhotoviteľa opravený 
úsek cesty Topoľčianky – Skýcov, 
úsek Šaľa – Nitra a Vráble – Tesár-
ske Mlyňany. Do konca roka budú 
ukončené aj zostávajúce projekty 
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Schválili vybudovanie krajského 
Centra športu

Verejnosti slúžia ďalšie dve cesty

So všeobecnou podporou 
sa na  13. riadnom zasadnutí Za-
stupiteľstva NSK v  pondelok 24. 
júna stretol návrh na vybudova-
nie Centra športu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja. Regionál-
ni poslanci na  rokovaní schvá-
lili aj vydanie štyroch všeobec-
ne záväzných nariadení. Kraj tak 
opäť finančne podporí obnovu 
národných kultúrnych pamiatok 
na svojom území a poskytne do-
tácie zo svojho rozpočtu na zdra-

votnú starostlivosť aj zriaďova-
teľom cirkevných a  súkromných 
základných umeleckých škôl, ja-
zykových škôl a  školských za-
riadení na  svojom území. Štvr-
té schválené VZN je o výške prí-
spevkov na  čiastočnú úhradu 

nákladov na štúdium v jazykovej 
škole v  zriaďovateľskej pôsob-
nosti NSK. Poslanci vzali na  ve-
domie informáciu o poskytovaní 
príspevku na  rekreáciu zamest-
nancov v podmienkach NSK aj in-
formáciu o čerpaní rozpočtu NSK 
k 31. marcu 2019. Schválili výme-
nu zvislých dopravných značiek 
k označeniu začiatku obce a kon-
ca obce v  jazyku národnostnej 
menšiny na  cestách 2. a  3. trie-
dy na území kraja. Zelenú dosta-

lo tiež partnerstvo NSK v projek-
te Cyrilo-metodskej cesty na Slo-
vensku a  spolufinancovanie roz-
vojových projektov pre stredné 
školy v  zriaďovateľskej pôsob-
nosti NSK „Zdravie na  tanieri 
2019“. (op)

Krajské poslankyne Helena Bohátová (vľavo) a Anna Šmehilová počas rokova-
nia júnového Zastupiteľstva NSK.    Foto: (op)

Kultúrne a  duchovné dedičstvo Konštantína-Cyrila

Otvorili cyklotrasu v Kolárove

Cesta Vráble – Tesárske Mlyňany je už ukončená.

K j ké l k H l B hát á ( ľ ) A Š hil á č k

Nová cyklotrasa vedie zaujímavým terénom.

Štvrtý sprava podpredseda NSK Marián Kéry, za ním nitriansky biskup Viliam Judák.

(Pokračovanie na 2. strane)
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na cestách Šurany - Podhájska - Kal-
ná nad Hronom a Nemčice - Rado-
šina - hranica kraja. NSK prostred-
níctvom týchto piatich projektov 
zmodernizuje 94,6 km ciest II. trie-
dy. V súčasnosti NSK pripravuje ďal-
šie projekty so šiestimi úsekmi ciest 
II. triedy (spolu 87 km), ktorými sa 
bude uchádzať v tomto roku o pod-
poru z IROP.

Konečná cena diela za  mo-
dernizáciu cesty II/562 Šaľa – Nit-
ra je 3  026  404,88 eura bez DPH. 
Stavba riešila modernizáciu cesty 
v  km 2,400 – 20,095. V  rámci nej 
sa na  približne 98  000 m2 vyme-
nili asfaltové vrstvy vozovky. Nové 
sú zvodidlá v dĺžke 2685 m. Osadi-
lo sa 396 nových dopravných zna-
čiek, 856 cestných smerových stĺpi-
kov a  obnovilo sa vodorovné do-
pravné značenie. Pre zvýšenie 
bezpečnosti chodcov boli umiest-
nené tri stacionárne merače rých-
losti v  obci Cabaj Čápor a  v  jeho 
častiach. V rámci stavby sa tiež vy-
budovali tri nové autobusové za-
stávky, upravili a rozšírili sa krajnice 
v celej dĺžke úseku. 

Cesta II/511 Vráble – Tesár-
ske Mlyňany bola zmodernizova-
ná za  2  188  945,59 eura bez DPH 

v celkovej dĺžke 12,717 km. Vyme-
nili sa asfaltové vrstvy vozovky 
na približne 104 000 m2, nové sú 
aj zvodidlá v dĺžke 4537 m. Zhoto-

vitelia osadili 501 nových doprav-
ných značiek, 397 cestných sme-
rových stĺpikov a  obnovilo sa vo-
dorovné dopravné značenie. Kvô-
li zvýšeniu bezpečnosti chodcov 
boli na vstupe do Vrábľov a do No-
vej Vsi nad Žitavou umiestnené 
dva stacionárne merače rýchlosti 

aj meteostanica s kamerou v obci 
Slepčany. V  rámci stavby sa tiež 
modernizovali jazdné pruhy auto-
busových zastávok, upravili a roz-

šírili sa aj krajnice v  celej dĺžke 
úseku. Stavebné objekty boli na-
vrhnuté v  zmysle vyhlášky Minis-
terstva životného prostredia SR 
o  všeobecno-technických požia-
davkách na stavby užívané osoba-
mi s  obmedzenou schopnosťou 
pohybu. (op)

Koľko kilometrov ciest Nitriansky samosprávny kraj zmodernizuje 
prostredníctvom piatich projektov z eurozdrojov v rámci výzvy 

Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)?
Odpovede posielajte do  8. augusta na  adresu: Oľga Prekopová, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, 
Rázusova 2A, 949 01 Nitra. E-mail: olga.prekopova@unsk.sk. Traja autori správnych odpovedí získajú vecné 
ceny.
Správna odpoveď z  minulého čísla: Nitriansky samosprávny kraj má v  Integračnom regionálnom 
operačnom programe (IROP) schválených 20 projektov v  hodnote 36,9 milióna eur. Vecné ceny 
získavajú: Patrícia T., Nitra, Vlasta S., Levice, Eva H., Šurany.

Srdečne blahoželáme! 

Súťaž pre čitateľov * Súťaž pre čitateľov * Súťaž pre čitateľov

Pred koncom školského roka sa študenti Strednej odbornej ško-
ly technickej v  Tlmačoch vybrali po  stopách slovenskej literatúry, 
aby znásobili vedomosti získané počas školského roka. Vlakom pu-
tovali do Martina, kde navštívili národné pamiatky, ktoré toto mesto 
na strednom Slovensku ponúka. Veď Martin v našich dejinách zohrá-
val významnú úlohu pri formovaní nášho národa. Študentov zaujalo 
Múzeum Andreja Kmeťa, Národný cintorín, Matica slovenská, Sloven-
ské národné múzeum, Štefánikov ústav a v neposlednom rade aj cen-
trum Martina. Marián Sabala

Verejnosti slúžia ďalšie dve cesty

V krajskej knižnici európske rozprávky

Medzinárodná šampiónka v melónovej dekorácii

Tlmačskí študenti 
po stopách literatúry (Dokončenie z 1. strany)

privítame vaše tipy na články aj náčrt tém, ktoré by vás oslovili 
na stránkach Župných ozvien ako mesačníka NSK mapujúceho 
aktivity Úradu NSK, Zastupiteľstva NSK a inštitúcií v zriaďova-
teľskej pôsobnosti kraja (zariadenia sociálnych služieb, stred-
né školy, kultúrne organizácie). Ďakujeme. 

Milí čitatelia,

Vodičom aj nemotoristickej verejnosti už slúži aj zmodernizovaná cesta Nitra – Šaľa.

Tlmačskí strojári pri hrobe spisovateľa Janka Jesenského, ktorý bol aj nitrian-
skym županom.

Putovná výstava Európske 
rozprávky zavítala aj do  Nitry. 
V priestoroch Krajskej knižnice Ka-
rola Kmeťka v Nitre si ju môžu náv-
števníci pozrieť počas júla a  au-
gusta. Vystavených je takmer 
tridsať rozprávkových ilustrácií 
a  stodvadsať najreprezentatívnej-
ších titulov európskych rozprávok, 
ktoré pochádzajú zo zbierok Me-
dzinárodného domu umenia pre 
deti BIBIANA. Knihy prezentujúce 

ľudové rozprávky národov žijúcich 
v  členských krajinách EÚ boli vy-
dané v  rôznych krajinách Európy, 
v  mnohých európskych jazykoch, 
a  sú krásne ilustrované známymi 
umelcami. Rozprávky poukazujú 
na podobnosti a previazanosť jed-
notlivých národných tradícií a kul-
túr, na  spoločný základ európskej 
kultúry.

Súčasťou výstavy je interaktív-
na rozprávková mapa, kde si deti 

môžu vyskúšať svoje znalosti zís-
kané pri čítaní rozprávok. V  kví-
ze s  magnetkami a  mapou Eu-
rópskej únie priraďujú magnetku 
s  ilustráciou z  vystavených kníh 
do správnej európskej krajiny, kde 
bola rozprávka napísaná. Aj tako-
uto hravou formou chce knižnica 
prebudiť u  detí záujem o  čítanie, 
podporiť predstavivosť a  rozvíja-
nie myslenia.

Monika Lobodášová

     V polovici júna sa žiaci Stred-
nej odbornej školy (SOŠ) gastronó-
mie a služieb v Šuranoch zúčastnili 
Melónového šampionátu  v Třebíči, 
ktorého už 17. ročník  usporiadala 
tamojšia Hotelová škola. Súťaž po-
zostávala zo štyroch kategórií v de-
koratívnom vyrezávaní do ovocia 
a zeleniny a z celoštátnej súťaže v 

štafetovom behu čašníkov – Junior 
Jogging.  Vo vyrezávaní do ovocia 
a zeleniny sa dvoch kategórií zú-
častnila žiačka prvého ročníka Jes-
sica Palová. Najväčší úspech zožala 
s kvetinovou kompozíciou, za kto-
rú získala 1. miesto. V druhej súťaži, 
ktorá prebiehala naživo pred zrak-
mi divákov, bolo treba dekoratívne 

upraviť cukrový melón v časovom 
limite 70 minút. V tejto súťaži Jes-
sica získala 2. miesto. Spestrením 
programu Melónového šampioná-
tu bol Junior Jogging, čiže gastro 
štafeta čašníkov. Z nej si trojčlenné 
družstvo žiačok SOŠ Šurany odnies-
lo bronzové medaily. 

Róbert Polák 
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Už jedenásty rok na  prahu 
prázdnin ocenil Nitriansky samo-
správny kraj najúspešnejších štu-
dentov stredných škôl v jeho zria-
ďovateľskej pôsobnosti. Pred kon-
com školského roku 2018/2019, 
v  stredu 12. júna, sa v  koncert-
nej sále Župného domu v  Nitre, 
v sídle predsedu NSK Milana Beli-
cu, stretlo päťdesiat úspešných re-
prezentantov škôl a  celého kraja 

v  kategóriách: olympiády, odbor-
né, umelecké a  športové súťa-
že. Ako v príhovore povedal pod-
predseda NSK Marián Kéry, kraj 
ocenil najmä usilovnosť, pracovi-
tosť, mimoriadne vedomosti, ale 
aj tvorivosť, fantáziu a  zručnosť, 
vďaka ktorým študenti dosiah-
li v  spomínaných kategóriách vy-
nikajúce výsledky. Ako dodal, me-
dzi ocenenými sú majstri sveta, 

majstri Európy, víťazi celosloven-
ských i  medzinárodných súťa-
ží. „Vynikajúce úspechy by štu-
denti nedosiahli bez dobrej prí-
pravy a  podpory zo strany učite-
ľov,“ zdôraznil M. Kéry. Pocta NSK 
na  záver školského roka patri-
la študentom z 32 škôl, z  toho 16 
gymnázií a  34 stredných odbor-
ných škôl.

 (op)

Povinná príprava zamestnan-
cov Úradu NSK na  sebaochra-
nu, vzájomnú pomoc a poskyto-
vanie prvej pomoci sa uskutoč-
nili v  utorok 25. júna v  priesto-
roch Strednej odbornej školy 
(SOŠ) stavebnej v  Nových Zám-
koch. Odborným prednáškam 

predchádzali športové súťaže. 
Zápolilo sa v  streľbe zo vzdu-
chovky, v  behu na  krátke tra-
te, vo vrhu guľou, volejbale, te-
nise a  stolnom tenise. Do  bran-
no-športového dňa sa aktívne 
zapojil aj podpredseda NSK Ti-
bor Csenger.  (op) 

Branno-športový deň v SOŠ 
stavebnej v Nových Zámkoch

Päťdesiat najúspešnejších študentov s  ocenením

Eurofondy pomáhajú výskumu a inováciám

V Mani oslávili Deň detí

Jedna z  tried na  prízemí šu-
rianskeho Gymnázia bola v  so-
botu 6. júla popoludní otvo-
rená dokorán. Vo svojich škol-

ských laviciach si opäť posedeli 
bývalé žiačky, ktoré absolvova-
li štúdium v rokoch 1970 – 1974. 
Za katedrou stál znovu ich tried-
ny profesor Anton Chrupka. Spo-
mienkam nebolo konca, veď 
dobré zážitky zostávajú natrva-
lo. Bývalé študentky, ktoré sa 
v  živote osvedčili ako úspešné 

lekárky, právničky, učiteľky, ma-
nažérky, no najmä starostlivé 
mamy a  starké, nedajú na  svoju 
školu dodnes dopustiť. Ocenili 

jej vynovenie, moderný vzhľad, 
súčasnú vybavenosť a  veselé 
farby, ktorými žiari. Šurianske-
mu Gymnáziu, ktoré ich výborne 
pripravilo do ďalších etáp života, 
želajú len to najlepšie: šikovných 
žiakov a  obetavých, nadšených 
pedagógov.

 (op)

Opäť vo svojej škole

Klienti zariadení sociálnych služieb prežili v Mani príjemný deň.

V  programovom období 2014-
2020 boli v  Nitrianskom kraji pro-
stredníctvom Operačného progra-
mu Výskum a  inovácie schvále-
né projekty zamerané na podporu 
inovačného potenciálu a  konku-
rencieschopnosti spoločností, 
na podporu inteligentných inovácií 

prostredníctvom priemyselného 
výskumu a  experimentálneho vý-
voja a  na  podporu výskumno-vý-
vojových kapacít priemyslu. Z  cel-
kového počtu 145 zazmluvne-
ných projektov v  hodnote takmer 
156,4 mil. eur bolo do  mája 2019 
z  tohto operačného programu pre 

žiadateľov z Nitrianskeho kraja čer-
paných 34,7mil. eur. 

Do  tohto termínu bolo riadne 
ukončených 25 dopytovo orien-
tovaných projektov s  celkovou su-
mou čerpaných prostriedkov vo 
výške 17,6 mil. eur.

(df)

V  Zariadení sociálnych služieb 
(ZSS) Kamilka Maňa sa v  stredu 5. 
júna konala oslava Medzinárod-
ného dňa detí. Športovo – zábav-
né aktivity domácich podporili svo-
jou nadšenou účasťou aj prijímate-
lia sociálnych služieb zo ZSS „LIPKA“ 
Lipová, „DOMUM“ Krškany a  „KRE-
ATÍV Klasov. Súťažiacich prišiel po-
vzbudiť aj Róbert Andráši, predseda 
komisie sociálnej pomoci Zastupi-
teľstva NSK. Sladká odmena sa ušla 
každému účastníkovi, či už maľoval 
na  asfalt, športoval, alebo sa pred-
stavil v  tanečných kreáciách po-
čas hudobného mixu dobrovoľníka 
DJ Joja. Potlesk si vyslúžila aj ľudo-
vá hudba „Máňanská muzička“. Ich 
hodinové vystúpenie chytilo za  srd-
ce všetkých. Maňanským parkom 
sa niesli tóny známych ľudových 
piesní. Chýbať nesmela ani tradičná 
opekačka.

Najúspešnejším žiakom stredných škôl odovzdali ocenenia podpredseda NSK Marián Kéry (vľavo) a  vedúci odboru školstva 
Úradu NSK Vladimír Gubiš.  Foto: (op) 

Bývalé študentky šurianskeho Gymnázia so svojím triednym profesorom An-
tonom Chrupkom.  Foto: (op)

Súčasťou branno-športového dňa bol aj praktický nácvik prvej pomoci. 
Vpravo vedúca oddelenia ošetrovateľstva a kontroly Úradu NSK Viera Kazi-
mírová.  Foto: (op)

K športovej časti branného dňa neodmysliteľne patrili aj futbalové duely.
 Foto: (op)
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Tento rok si divadelníci súbo-
ru Hron z  Kozároviec pripomínajú 
70. výročie vzniku a  toto jubileum 
chcú osláviť novou divadelnou pre-
miérou. Usilovne pracujú na skúške 
frašky Sedem žien na  krku, kto-
rú v  obci naštudovali aj v  70. ro-
koch minulého storočia. Ako ho-
vorí nestor ochotníckeho divadla 

v  Kozárovciach Ladislav Mráz: „No-
vou hrou a malou slávnosťou na jej 
premiére chceme vzdať česť a úctu 
nielen všetkým súčasným hercom, 
ale aj tým, ktorí nás už opustili, no 
my na nich a  ich účinkovanie s  lás-
kou spomíname.“ Nezabudne pri-
pomenúť, že za  úspešnou aktivi-
tou súboru sa skrýva priateľská 

podpora zo strany Divadla Andre-
ja Bagara v  Nitre a  opakovaná fi-
nančná podpora NSK. Priaznivci 
ochotníckeho divadla sa môžu tešiť 
na september, kedy súbor predstaví 
novú hru na domácej scéne a oslávi 
významné jubileum svojho vzniku. 

Monika Nemčeková, 
foto Jozef Bedej

Bránu návštevníkom tohtoroč-
ných XXIII. Južnoslovenských det-
ských a mládežníckych folklórnych 
slávností, ktoré sa konali v  Dulov-
ciach v dňoch 28. a 29. júna, už tra-
dične otvorila hymna tohto jedi-
nečného festivalu tradičnej ľudo-
vej hudby, piesne, tanca, remesiel 
či tvorivých dielní. Starosta Andrej 
Hamran na  podujatí privítal pred-
sedu Nitrianskeho samosprávneho 
kraja Milana Belicu, vedúceho od-
boru kultúry a  športu Úradu NSK 
Ľubomíra Kleštinca a  predsedu 
Úradu pre Slovákov žijúcich v  za-
hraničí Jána Varša.

Na scéne prírodného amfiteátra 
v  nádhernom prostredí vystúpilo 
približne 500 účinkujúcich z  det-
ských a mládežníckych folklórnych 
súborov nielen zo Slovenska, ale aj 
detských folklórnych súborov (DFS) 
Slovákov žijúcich v  zahraničí. Nad-
šení folkloristi počas dvoch dní 
v  rámci programu Poslali ma naši 
k  vašim a  Kvety nášho rodu pred-
viedli pestrý repertoár. Tak ako do-
máci DFS Lúčik z  Duloviec aj DFS 
Borinka z Nitry, DFS Kobylka z Bra-
tislavy, DFS Radosť z Trenčína, DFS 
Verešvaranček z Červeníka, FS Slo-
venskí Rebeli z Komárna, DFS Naša 

Fajta z Užhorodu (Ukrajina), Matica 
slovenská Josipovac (Chorvátsko), 
DFS Ratolesť SKUS Pivnica (Srb-
sko), DFS Lipka z  Bodonošu (Ru-
munsko) a FS Fogáš z Ostravy (ČR) 
si pre divákov a  návštevníkov pri-
pravili program plný známych i me-
nej známych piesní, tancov a  zvy-
kov našich predkov. Príjemnú at-
mosféru dotvárali tradiční ľudoví 
remeselníci, ktorí mali pre účastní-
kov podujatia pripravené názorné 
ukážky svojej práce spojené s mož-
nosťou si dané remeslo vyskúšať. 
Večerná tanečná zábava bola pod 
taktovkou FS Fogáš z Ostravy.

V  Zariadení soci-
álnych služieb (ZSS) 
Svetlo v Olichove bolo 
v stredu 19. júna vese-
lo. Konalo sa spoloč-
né športové stretnu-
tie klientov ZSS s  deť-
mi zo ZŠ sv. Dona 
Bosca a  s  nepočujú-
cimi z  klubu ANEPS 
zo Zlatých Moraviec. 
Cieľ bol jasný: spo-
jiť tri generácie, čo 
sa aj podarilo. Kaž-
dý mal možnosť vy-
skúšať si rôzne špor-
tové disciplíny ako 
skok do  piesku, hod 
do basketbalového koša, slalom s pingpongovou lop-
tičkou alebo stolný tenis. Imobilní klienti sa spolu 

s  deťmi zahrali pomo-
cou dúhového padá-
ka. Po  športovaní si 
deti, klienti aj nepo-
čujúci vyskúšali prá-
cu s  hlinou - vyrobili 
krásne výrobky. Vďaka 
Nadácii Poštovej ban-
ky mohlo ZSS Svet-
lo kúpiť vonkajší stol-
notenisový stôl a  zre-
novovať doskočisko, 
čo bude klientom slú-
žiť aj v  ďalšom obdo-
bí. Začlenenie detí, 
ale aj nepočujúcich 
do  komunity klientov 

ZSS prinieslo všetkým 
výhody a  všetci sa už teraz tešia na  budúce spoločné 
podujatia.  Jana Pivarčiová

Kozárovskí ochotníci oslávia sedemdesiatku

Detský a mládežnícky folklór v Dulovciach

Športovali a bavili sa spoločne
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Nové multifunkčné ihriská 

Kozárovský súbor Hron, ktorý vlani potešil divákov naprieč celým Slovenskom operetkou Vy krásne Tatry malebné.

Aj tento rok sa v Nitre a v blízkom okolí predstavili talentovaní cyklisti. 
Medzinárodné preteky mládeže – Regiónom Nitrianskeho kraja napísali 24. 

júna už trináste pokračovanie. Čo sa týka samotných pretekov, tvorili ju tri krát-
ke, ale o to náročnejšie etapy. 

Prvá etapa, ktorá bola zároveň Memoriálom Ing.  Jána Vanča, mala štart 
v Mestskom parku na Sihoti a finiš v kopci - na Zobore - pri Špecializovanej ne-
mocnici Sv. Svorada. Časovka z Tajnej do Nevidzian riadne preverila technickú 
pripravenosť a kondíciu cyklistov a cyklistiek, v záverečnej etape účastníci pre-
tekov absolvovali kritérium na takmer 1,5 kilometrovom okruhu vo Vrábľoch, 
kde sa rozhodlo o víťazoch. 

Najúspešnejším klubom v počte etapových víťazstiev a celkových prvenstiev 
sa stala Akadémia Petra Sagana, z domácich pretekárov sa najviac darilo kade-
tovi Jakubovi Vlčákovi, ktorý skončil celkovo na deviatom mieste. 

Cyklistické merania síl takmer všetkých mládežníckych kategórií zhodnotil 
predseda CK Dynamax Nitra a riaditeľ pretekov Vladimír Došek, ktorý, okrem 
iného, konštatoval: „Už niekoľko rokov sú to jediné domáce etapové preteky or-
ganizované pre viaceré vekové kategórie mládeže. Mali sme opäť veľký počet 
štartujúcich. Samozrejme chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že 
mladí cyklisti mohli pretekať a bojovať o jednotlivé dresy v etapách v Nitre, Taj-
nej a vo Vrábľoch.“ 

Preteky finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj.
 Z pokladov spracoval:(AJ), FOTO: Vladimír Došek 

Nitra opäť privítala cyklistické talenty

V ZSS Olichov sa konal úspešný športový deň.

Modernému športovému areálu sa pred záverom školského roka potešili štu-
denti Strednej odbornej školy technickej v Komárne.

Nové multifunkčné ihrisko má aj komárňanská Stredná odborná škola obcho-
du a  služieb. Pri prestrihnutí pásky podpredsedovia NSK Marián Kéry a  Tibor 
Csenger (vľavo). V strede riaditeľka školy Eva Kóšová.
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