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Povery, tradície a
história Vianoc

S príchodom svätcov sú
Vianoce stále bližšie
Fialová farba, na adventnom
venci zapálená prvá sviečka
zo štyroch v prvú nedeľu po
sv. Ondrejovi, to sú už tradičné
znamenia blížiacich sa Vianoc s
očakávaním príchodu Ježiša Krista
s prejavom úcty k Panne Márii, ako
Matky Spasiteľa.
Predvianočné obdobie sa viaže
na potešenie, ktoré so sebou
prináša aj šiesty december, sviatok
svätého Mikuláša.
Podľa
životopisov
vďaka
uchovaným
historickým
záznamom a legendám je známe,
že sv. Mikuláš bol patrónom
námorníkov,
obchodníkov,
majiteľov záložní, lekárnikov,
voňavkárov a stal sa orodovníkom
slobodných dievčat na základe
príbehu, ktorým sa do povedomia
ľudí dostal najviac. (Jeden bohatý
človek, ktorý schudobnel tak
veľmi, že si jeho rodina nemala
čo do úst vložiť, chcel vydať svoje
tri dcéry, pre ktoré nemal veno.
Sv. Mikuláš mu pomohol takým
spôsobom, že do mužovho domu
po tri razy hodil zlato zabalené v
kuse látky, až kým sa tak nestalo).
V živote Mikuláša sa podľa pamätí
číslo tri vyskytuje veľmi často (tri
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boháčove dcéry, tri vrecká zlata,
zachránil troch ľudí neprávom
odsúdených na smrť, boli traja
námorníci, ktorých vyslobodil
z búrky pri tureckom pobreží,
vzkriesil troch zabitých mládencov
a iné...).
V Zlatých Moravciach sa svätý
Mikuláš oslavuje už tradične jeho
príchodom na koči v záprahu
koní so svojimi spoločníkmi,
anjelom a čertom. Námestie
A. Hlinku sa 6. decembra 2013
o 16.00 h zaplnilo množstvom
detí, ktoré za svoje básničky a
pesničky dostali od Mikuláša
sladkú odmenu. Zimný sviatočný
podvečer spestrila svojím spevom
a prihováraním sa k deťom Tánička
Kováčová, učiteľka z Materskej
školy Dúha. S Mikulášom bolo
spojené rozsvietenie Vianočného
stromčeka na námestí, ako
predzvesť blížiacich sa Vianoc.
Krásnym
zážitkom
z
predvianočného obdobia bol
aj príchod známeho Kamiónu
Coca – Cola, ktorý do nášho
večerného mesta zavítal 16.
decembra a vďaka ktorému sa
na chvíľu zmenilo na vianočnú
rozprávku.

Všetkým je známe, že vianočné
sviatky oslavuje celý svet. Bez
prihliadnutia na vierovyznania sa
ľudia vzájomne obdarúvajú pod
ozdobeným stromčekom, ktorý
sa po celé stáročia stal hlavným
symbolom Vianoc. Na Slovensku
sa viažu ku kresťanským tradíciám.
Pravdou však je, že ich história
siaha ešte do predkresťanského
obdobia a až v polovici 4. storočia
(v roku 354 n. l.) sa pápež Liberius
rozhodol tieto sviatky vyhlásiť za
kresťanské a že narodenie Ježiša
sa bude oslavovať 25. decembra.
Predvianočné obdobie súvisí s
rôznymi poverami a zvykmi, ktoré
sa počas stáročí dedili z pokolenia
na pokolenie a na ktoré pamätajú
ešte naši starí a prastarí rodičia.
Počas prvej adventnej noci alebo
na sv. Ondreja, napríklad, lialo
olovo, písali sa lístočky s menami
vyvolených, ktoré si slobodné
dievčatá varili v haluškách,
atď. Počas adventu sa rôznymi
spôsobmi veštilo o osudoch ľudí
vo veľkom. Už svätým Martinom
v kalendári sa verilo, že sa živí
môžu stretnúť s mŕtvymi. Na
sv. Barboru sa nosilo do domu
šťastie v podobe čerešňových
vetvičiek, ktoré rozkvitli presne v
Štedrý deň. Svätá Lucia vymietla
všetky kúty a jej dňom sa končilo
upratovanie v príbytkoch pred
sviatkami.

Nech už ste predvianočné
obdobie prežili akokoľvek, s
prihliadnutím na kresťanské
zvyky, alebo ste ho kvôli svojej zaneprázdnenosti vôbec
nevnímali, za náš redakčný
tím Vám prajem čo najväčší pokoj a zastavenie sa v
tej správnej chvíli, aby ste
si atmosféru Vianoc mohli
vychutnať v tej najväčšej
radosti a spokojnosti.
Boh je blízko všetkých, ktorí veria v zázraky, nestrácajú
nádej a žijú s láskou v srdci
napriek životným skúškam.
Nech je medzi nami čo najviac takých ľudí, ktorí sa
na svet pozerajú cez anjelské krídla, rozdávajú lásku
s úsmevom, pohladením a
odpustením!
Nech je dobre všetkým
ľuďom na tejto Zemi!
Zachráňme lásku s prítomnosťou anjelov a precíťme ich
počas najkrajších sviatkov v
roku!
Pokojné Vianoce!
šéfredaktorka Ľubomíra Rosinská
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Mikulášska nádielka pre
seniorov v podobe kurzov
Na podnet primátora mesta Petra Lednára sa 7. decembra 2013 v
Divadelnej sále MSKŠ konalo stretnutie seniorov nad 50 rokov s trvalým
pobytom v okrese Zlaté Moravce a kompetentných osôb, ktorí ich prišli
bližšie oboznámiť s projektom „Ďalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu
kvality života seniorov.“ Mesto Zlaté Moravce sa do výzvy zapojilo v roku
2012, podalo žiadosť a následne v tomto roku získalo prostredníctvom
eurofondov finančný nenávratný príspevok vo výške 93 641, 78 € na
pomoc seniorom v ich nezávislejšom a rozhľadenejšom každodennom
živote.
V roku 2014 budú prebiehať kurzy, s ktorými boli uchádzači
podrobnejšie oboznámení, s možnosťou záväzného prihlásenia
sa. Stretnutia spojeného s besedou sa zúčastnilo vyše sto seniorov
a na otázky ohľadom projektu zodpovedne odpovedal zástupca
Mesta primátor Ing. Peter Lednár, CSc., odborný garant predmetov a
vzdelávania Mgr. Alena Madzinová, metodici JUDr. Anna Gaborčíková,
Ing. Ján Štegena a Mgr. Zuzana Pařízeková.
Tento projekt má umožniť seniorom vzdelať sa vo sférach,
prostredníctvom ktorých nájdu lepšie uplatnenie svojich potrieb a
túžob s jednoduchším zaradením sa do súčasnej spoločnosti.
Ak máte nad 50 rokov a vaše trvalé bydlisko je v okrese Zlaté Moravce,
máte ešte stále možnosť prihlásiť sa do kurzov, na ktorých sa naučíte
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pracovať s počítačom, získate právnu gramotnosť, oboznámite sa so
zdravým životným štýlom, získate znalosti spoločenskej etikety a cudzie
jazyky vám už nebudú natoľko cudzie.
Vzdelávanie seniorov bude prebiehať v deviatich moduloch, je možné
zúčastniť sa viacerých z nich a ukončíte ich certifikátom o ich absolvovaní.
Jednotlivé kurzy a doba ich trvania:
Modul 1: Práca s Informačnými a komunikačnými technológiami (IKT)
- začiatočníci = 40 hodín
Modul 2: Práca s IKT – užívateľ = 40 hodín
Modul 3: Práca s IKT - pokročilý užívateľ = 40 hodín
Modul 4: Právna gramotnosť = 20 hodín
Modul 5.1: Zdravie a životný štýl = 10 hodín
Modul 5.2: Prvá pomoc - zdravoveda pre seniorov = 10 hodín
Modul 6: Anglický jazyk = 60 hodín
Modul 7: Nemecký jazyk = 60 hodín
Modul 8: Spoločenská etiketa = 40 hodín
Modul 9: Komunikačné zručnosti = 60 hodín
Vzdelávanie seniorov bude prebiehať v Dennom centre v Zlatých
Moravciach. Podrobnejšie informácie o jednotlivých kurzoch získate na
MsÚ, na oddelení projektov a propagácie u Ing. Miroslava Košúta, tel.
číslo: 037 / 692 39 26
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.“
Ľ. Rosinská
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Kolaudácia
zemného rigolu

Dňa 18. októbra bol na základe
súťaže o verejnom obstarávaní
vysúťažený generálny dodávateľ
stavby na rekonštrukciu zemného
rigolu v Prílepoch na Novej ulici.
Príprava staveniska začala 13.
novembra. Cieľom vybudovania
tohto odvodňovacieho kanála
bolo odstránenie podmáčania
rodinných domov na menovanej
ulici. Ukončenie prác zavŕšilo
samotnou kolaudáciou rigolu,
ktorá sa uskutočnila dňa 3.
decembra
za
prítomnosti
primátora Zlatých Moraviec Ing.
Petra Lednára, CSc., vedúceho
Oddelenia investičnej výstavby
a hospodárskej činnosti Bc.
Štefana Nociara, Ing. Mariána
Zuzčáka a za výrobný úsek firmy
HASS, s.r.o. Miroslava Petroviča.
-mp-

Návšteva z Veľvyslanectva Ruskej federácie
Tretieho decembra sa primátor Peter Lednár stretol
so zástupcami Veľvyslanectva Ruskej federácie v
Slovenskej republike, prvým tajomníkom Petrom
Borisovom a radcom Sergeyom Krylovom.
Spoločne si prezreli mesto Zlaté Moravce a z
ruskej strany zaznel prísľub podpory a spolupráce
pri zveľadení zelene a prostredia, ktoré obklopuje
Pomník partizána na Námestí Hrdinov.
Táto spomienka na 1. a 2. svetovú vojnu, ako
pamiatku na padlých hrdinov, ktorí položili svoje
životy v boji proti fašizmu za našu vlasť a mesto

Zlaté Moravce, si zaslúži byť umiestnená v priestore,
ktoré predovšetkým lahodí oku občanov a ktoré by
mu malo dodať jedinečnosť a honosnejší význam
predovšetkým z pohľadu histórie.
Keďže sa tu niekoľkokrát do roka konajú slávnosti
k spomienke, úcte a vďake zosnulým a keďže je
pamätník umiestnený v centre mesta, Veľvyslanectvo
Ruskej federácie pomôže v skultúrnení priestoru,
ktorý túto pamätihodnosť dotvára.
Ľ. Rosinská

Mesto má nové zberné nádoby
V súčasnosti si Mesto Zlaté Moravce prostredníctvom príspevkovej
organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce stanovilo v oblasti
odpadového hospodárstva nasledovné ciele:
• zvýšiť podiel vyseparovaných zložiek zo zmesového komunálneho
odpadu vyprodukovaného v meste Zlaté Moravce
• zvýšiť povedomie obyvateľov mesta o separovaní odpadov a jeho
prínose pre životné prostredie
• znížiť množstvo finančných prostriedkov určených na likvidáciu
komunálneho odpadu skládkovaním
Na separovaný zber v Zlatých Moravciach slúži 57 stanovíšť / 1100
l nádoby na zber skla, 57 stanovíšť / 1 100 l nádoby na papier, 16 stanovíšť
/ 1 100 l nádoby na obaly z plastov. Stanovíšť na PET je viac ako 27.
Branislav Varga, Peter Lednár
Správna rada Recyklačného fondu na svojom zasadnutí 23. mája
2013 schválila žiadosť Mesta Zlaté Moravce viazanú na projekt
Zakúpené zberné nádoby boli dňa 10. a 11. decembra 2013 Mestu
„Zberný dvor – Mesto Zlaté Moravce a mikroregión Tríbečsko.“ Zlaté Moravce dodané, v zastúpení riaditeľa Technických služieb
Dotácia bola schválená vo výške 32 300 € na nákup:
Branislava Vargu a primátora Petra Lednára prevzaté a následne budú
a) zberných nádob pre separovaný zber (10 ks sklo, 10 ks papier , 10 ks dané do užívania.
plasty)
Informácie o projekte poskytol Miroslav Košút
Ľ. Rosinská
b) nákup multifunkčného nakladača
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Rozšírenie
kamerového systému
v Zlatých Moravciach

Jednou z dôležitých priorít Mesta Zlaté
Moravce je bezpečnosť jeho obyvateľov.
Mestu Zlaté Moravce – Mestskej polícii bola
Radou vlády SR pre prevenciu kriminality
pre rok 2013 schválená dotácia zo štátneho
rozpočtu vo výške 5000 € na projekt

„Rozšírenie kamerového systému v Zlatých
Moravciach“. Projekt bol vypracovaný na
9 556, 80 € so spoluúčasťou Mesta. Vďaka
dotácii a dofinancovaniu Mesta (4 556,80 €) sa
od začiatku novembra rozšíril Bezpečnostný
monitorovací kamerový systém o otočnú
kameru umiestnenú v mestskej časti
Chyzerovce.
Od začiatku roka 2013 využíva Mestská
polícia ďalšiu z otočných kamier nainštalovanú
na križovatke ulíc Župná a Andreja Kmeťa,
ktorú Mesto – Mestská polícia získala
sponzorsky a preto zároveň touto cestou

sponzorovi ďakuje.
Aktuálne sa v Zlatých Moravciach v rámci
situačnej prevencie využíva 5 kamier,
vďaka ktorým sa pomáha z mesta vytesniť
kriminalitu, zločiny, vandalizmus a tým sa vo
veľkej miere prispieva k zvýšeniu bezpečnosti
a objasňovaniu trestnej činnosti. Podľa slov
náčelníka Mestskej polície PhDr. Mariána
Takáča sa bude v tomto trende a smere
pokračovať aj do budúcna tým, že sa na
rozšírení kamerového systému v Zlatých
Moravciach bude pracovať aj naďalej.
M. Petrovičová

Obnova turistického chodníka
Dňa 15. augusta 2013 oslovila spoločnosť
Pivovary Topvar, a.s. primátora mesta Zlaté
Moravce Petra Lednára na zapojenie sa do
projektu, ktorý umožní získať jednotlivcom
spomedzi obyvateľov finančné prostriedky na
uskutočnenie nápadov, ktoré sami navrhnú a
ktoré prispejú k zlepšeniu života v meste.
Spoločnosť na projekt upozornila Mesto ešte
pred verejným vyhlásením projektu z dôvodu,
aby zistila prostredníctvom primátorov a
starostov obcí zo západného Slovenska, aké
oblasti považujú za dôležité na ich riešenie a
aká je ich skúsenosť s aktívnosťou zapájania
obyvateľov do prác, ktoré zlepšujú život okolo
nás.
Po zvážení primátora, ktorý navrhol ako
jednu z možností obnoviť turistický chodník,
bol vypracovaním projektu poverený
Ľudovít Chládek, ktorý je aktívnym členom
Turistickému klubu v Zlatých Moravciach.
Kto získa finančnú podporu spoločnosti

Topvar, a.s., sa rozhodovalo vo verejnom
hlasovaní občanov prostredníctvom internetu
na webovom portáli www.topvar.sk a aj
vďaka mestskému informačnému portálu
www.zlatemoravce.info na sociálnej sieti
facebook bol 15. novembra 2013 projekt
vyhodnotený ako úspešný.
Spoločnosť Pivovary Topvar, a.s. venuje
v rámci kampane „Prilož Topvar k dielu“
1 cent z každej predanej fľaše alebo plechovky
piva Topvar vo vybraných prevádzkach v
septembri a októbri. „Na malé veľké hrdinské
činy aktívnych ľudí venujeme 6 663 €. Všetky
návrhy a nápady nás veľmi potešili. Ukázalo
sa, že je stále dostatok ľudí, ktorí majú záujem
zlepšovať život okolo seba,“ uviedla Naďa
Kasalová, brand manažérka značky Topvar.
O podporených projektoch rozhodlo celkovo
6 097 unikátnych hlasov, vďaka ktorým bude
financovaných sedem najzaujímavejších
projektov, v blízkej budúcnosti zrealizovaných

v Golianove, Nitre, Petrovej Vsi, Prievidzi,
Trenčíne, Topoľčanoch a v Zlatých Moravciach.
Podľa vypracovaného projektu sa v našom
meste obnoví turistický chodník, osadí
jedenásť informačných tabúľ a zrekonštruuje
sa nevyužívaná telefónna búdka na dizajnovo
atraktívny informačný mobiliár. Autori projektu
chcú zároveň vydať informačnú brožúru s
fotografiami, mapou a s popisným textom
o turistických zaujímavostiach v Zlatých
Moravciach a regióne Horného Požitavia.
Náučný turistický chodník využívajú
občania Zlatých Moraviec a rovnako aj
turisti a návštevníci zo zahraničia. Projekt
má poskytnúť najkompletnejšie údaje o
kultúrnych pamiatkach, parkoch, cintoríne
a historickej Kalvárii mesta Zlaté Moravce.
Spoločnosťou Pivovary Topvar, a.s. bol
projekt podporený sumou 997 €.
Ľ. Rosinská

Finalisti programu „Prilož Topvar k dielu“ (zľava doprava): Ľ. Chládek, R. Guček, Z. Mišáková, N. Kasalová (Pivovary Topvar), Z. Godálová, A. Karasová
(Trenčianska nadácia), J. Kratochvíl, M. Majerčík.
Autor fotografie: Miroslav Mallo
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Aktivita zameraná
na predsudky

AIDS aj na Slovensku
– nepodceňujme prevenciu!
Predposledný
novembrový
deň sa pod záštitou Slovenského
červeného kríža a Mesta Zlaté
Moravce konal sviečkový pochod
pri príležitosti Svetového dňa boja
proti AIDS (1. decembra).
Primátor Peter Lednár a Územný
spolok Slovenského červeného
kríža v Nitre, v zastúpení riaditeľky
Viery Kazimírovej, ďakuje všetkým
zúčastneným,
predovšetkým
študentom
zlatomoraveckých
škôl, za účasť ako vyjadrenie
podpory pri osvete prevencie voči
tejto zákernej, nevyspytateľnej a
tichej chorobe, ktorú ešte viacerí u
nás nerozumne podceňujú.
Námestie A. Hlinku v Zlatých
Moravciach sa pri tejto príležitosti
rozžiarilo plamienkami červených
kahancov za sprievodného slova
Lukáša Belicu, Vierky Kazimírovej
a príjemnú atmosféru dotvorila
známa detská tanečná skupina
Old school brothers.
Tento rok realizuje Mládež
Slovenského červeného kríža k

svetovému Dňu boja proti AIDS
„Kampaň - Sviečkový pochod“ už
po sedemdesiatykrát.
Na Slovensku bola kampaň
prvýkrát organizovaná Mládežou
SUK v Leviciach (1997), ktorá
si postupne získavala svojich
priaznivcov a rozširovala sa aj do
iných miest nielen na Slovensku,
ale aj v stredoeurópskom
regióne i mimo neho. Cieľom je
demonštrovať solidaritu s ľuďmi
žijúcimi s HIV/AIDS, zamerať
pozornosť
spoločnosti
na
problematiku HIV/AIDS a súvisiacu
stigmatizáciu a diskrimináciu.
V súčasnosti neexistuje krajina,
ktorej by sa problém HIV netýkal.
Množstvo ľudí žijúcich s HIV/AIDS
narastá napriek tomu, že možnosti
prevencie existujú a naďalej
zostávajú jedinou možnosťou
ako šíreniu HIV zabrániť. Práve
prevencia je ústrednou témou,
na ktorú sa aktivity Mládeže SUK v
tejto kampani zameriavajú.

Súčasťou tohtoročnej kampane,
do ktorej sa na Slovensku zapojilo
21 miest a obcí, sú besedy na
školách a aktivita zameraná na
predsudky. Spočíva v tom, že
účastníci prezentácie o HIV/AIDS, či
návštevníci informačného stánku
môžu napísať na červený papierik
predsudok voči ľudom žijúcim
s HIV, ktorý následne pokrčia.
Z týchto pokrčených papierov
plných predsudkov je možné
poskladať tvar stužky a týmto
spôsobom podnietiť verejnosť v
premýšľaní o tejto problematike.
Netvárme sa, že AIDS sa
nás a našej krajiny netýka!
Nitriansky
región
je
v
poradí na druhom mieste
na
Slovensku
počtom
nakazených vírusom HIV.
Nepodceňujme prevenciu!
Od roku 1985 do 30. septembra

2013 bola v Slovenskej republike
(SR) infekcia HIV diagnostikovaná
u 489 občanov SR, v 72 prípadoch
prešla infekcia HIV do štádia
AIDS. Z občanov SR išlo o
419 mužov a 70 žien. Okrem
prípadov HIV u občanov SR bolo
zaznamenaných 127 prípadov HIV
aj u cudzincov. Väčšina infekcií
HIV v SR bola zaznamenaná v
skupine mužov majúcich sex s
mužmi. Najvyšší počet ľudí s HIV
je vo väčších mestách. Od začiatku
monitorovania prípadov HIV/AIDS
v SR zaznamenali spolu 49 úmrtí
ľudí s HIV.
Národný program prevencie
HIV/AIDS v SR na roky 2013 2016 schválila Vláda SR dňa 20.
novembra 2013.
(Zdroj:
Úrad
verejného
zdravotníctva
Slovenskej
republiky)
informácie poskytla Mgr. Viera
Kazimírová
Ľ. Rosinská

Cesta vedľa Jednoty je obojsmerná
Cestná komunikácia, ktorá spája Ul. Janka Kráľa a Ulicu 1. mája popri
Strednej odbornej škole technickej, sa koncom novembra zmenila na
obojsmernú. Geometrickým zameraním sa dňa 12. novembra 2013 začali
zemné práce investičnej akcie, ktorej výsledkom bolo rozšírenie cesty
vedľa nákupného centra Coop Jednota a zmena v dopravnej premávke.
Zhotoviteľom bola stavebná firma Cesty s.r.o. a objednávateľom, zároveň
investorom Coop Jednota SD.
Dňa 13. novembra sa začalo s výkopovými prácami a plánovaný
termín ukončenia výstavby cesty bol 30. november. Piateho decembra
2013 sa cesta s náležitým novým dopravným značením a osvetlením
skolaudovala a následne bola odovzdaná do správy Mesta Zlaté Moravce.
Ľ. Rosinská
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Primátor obdaroval deti v škôlkach
Mikuláš sa po celé stáročia spája s radosťou rozžiarených detských
kýcch
očiek z prekvapení, ktoré so sebou tento výnimočný deň v roku prináša.
áša.
Pri tejto príležitosti primátor Peter Lednár navštívil 6. decembra Materské
škôlky, aby deti obdaroval množstvom nových hračiek. Odmenou mu
boli úprimné a milé gestá tých najmenších, pesničky, ktoré si veľmi rád s
nimi zaspieval, detský smiech a predovšetkým príjemné prostredie, ktoré
sa v súčasnej hektickej dobe, v tomto uponáhľanom svete, dá nazvať
doslova oázou pokoja.
Ľ. Rosinská

Mikuláš v Materskej
škole Slniečko
Popod okná chodí v noci, plné
vrece darov nosí.
Dobrým dáva cukríky, čertíkom
zas uhlíky.
Aj do našej materskej školy
dnes zavítal Mikuláš so svojou
pomocníčkou
Snehulienkou.
Priniesol plné koše dobrôt. Chýr
o tom, že v materskej škole sú
samé dobré deti, zaletel až k p.
primátorovi Petrovi Lednárovi,
ktorý nás prekvapil svojou
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návštevou a na privítanie si spolu s
deťmi zaspieval vianočné Roľničky.
Po veselom začiatku pomohol
Mikulášovi aj Snehulienke rozdať
balíčky. Nezostal len pri pomáhaní,
ale sám priniesol veľa hračiek a
rozžiaril nimi detské očká. Deti
poďakovali piesňami, básňami a
nedočkavo sa náhlili do tried k
svojim novým hračkám. Pánovi
primátorovi posiela Materská škola
Kalinčiakova 12 veľké ĎAKUJEM!

TEKOVSKÉ NOVINY

Ocenenie hrdinov dneška
mnohonásobných darcov krvi
„Krv – pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás. Vaše
rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť aj o osude iného človeka
a zachrániť mu život. Darovanie krvi je jednou z činností Slovenského
Červeného kríža. Hlavnou úlohou tejto organizácie je oslovovať
a vychovávať budúcich darcov krvi, organizovať odbery krvi a oceňovať
za mnohonásobné darovanie krvi.“ Odzneli výstižné slová stretnutie
sprevádzajúcej Tatiany Kováčovej, ktorým v jej podaní predchádzal
krásny prednes básne pri príležitosti oceňovania dobrovoľných,
mnohonásobných a bezpríspevkových darcov krvi. Slávnosť oceňovania
sa konala 9. decembra v Obradnej sieni MSKŠ. Pri tejto príležitosti
odznelo v rámci privítania prítomných a príhovorov veľa pravdivých
a výstižných slov. Primátor Zlatých Moraviec Ing. Peter Lednár, CSc.
prirovnal kvapku krvi k vzácnemu drahokamu na ľudskej dlani a podľa
neho sa na dlaniach darcov jagá tisíc drahokamov, ktoré sú znakom ich
obetavosti a humánnosti. K slovu pristúpila aj členka územnej rady SČK
Barbora Jaššová, ktorá vyzdvihovala dôležitosť darovania krvi, pri ktorom
sa daruje to najvzácnejšie a to vlastná krv a tiež účel a nenahraditeľnosť
tohto činu, pričom každého dobrovoľníka zaraďuje k členom veľkej,
takmer stomiliónovej rodiny darcov krvi. Ďalej spomínala, že vďaka
výchovnej činnosti SČK, aktívnej činnosti miestnych spolkov SČK, aktívnej

spolupráce a ochoty miestnych samospráv a zdravotných pracovníkov,
je organizácia odberov v našom regióne úspešná. Za najaktívnejšieho
organizátora na „Moravecku“ považuje Juraja Bakulu (predseda
miestneho spolku SČK), ktorý sa pričinil o veľký počet prvodarcov. Ako
súčasť príhovoru Barbory Jaššovej odzneli aj číselné údaje, podľa ktorých
sa 14. júna 2013 v Nitrianskom okrese odovzdali ocenenia 141 darcom,
v mesiaci december sa spolu odovzdá ocenenie 287 darcom, z čoho
47 sa slávnostne odovzdalo darcom zo Zlatých Moraviec a okolia. Po
slovách plných vďaky predstúpila riaditeľka ÚzS SČK v Nitre Mgr. Viera
Kazimírová a ešte raz privítala prítomného primátora Ing. Petra Lednára,
CSc., prednostu Mgr. Romana Šíru, riaditeľa krajskej pobočky VšZP v Nitre
Ing. Norberta Kročana, z územnej rady SČK v Nitre Ing. Editu Spišiakovú
a členku územnej rady SČK Barboru Jaššovú.
Postupnosť oslavy sa preklenula k samotnému oceňovaniu,
podpisovaniu do Pamätnej knihy a k prevzatiu plakiet nasledovnými
darcami:
zlatá Janského plaketa:
Ľubomír Herda (Žitavany), Pavel Chren (Žitavany), Kristián Kanyicska
(Zlaté Moravce), Eva Klučiarová (Veľké Vozokany), Igor Lénart (Zlaté
Moravce), Ing. Jana Nečasová (Žitavany), Jaroslav Schimpl (Vieska nad
Žitavou), Peter Struk (Zlaté Moravce), Elena Weissová (Zlaté Moravce),
strieborná Janského plaketa:
Vladimír Bebčák (Zlaté Moravce), Ján Borčin (Zlaté Moravce), Štefan
Bošiak (Jedľové Kostoľany), Bc. Renáta Geciová (Zlaté Moravce), Marián
Horvát (Zlaté Moravce), Ľudovít Chládek (Zlaté Moravce), Viktor Chren
(Zlaté Moravce), Helena Králiková (Hostie), Zdenek Křižak (Žitavany),
Viera Lukáčová – Levasovská (Jedľové Kostoľany), Mária Mixová (Zlaté
Moravce), Jozef Mokrý (Tekovské Nemce), Ing. Mgr. Monika Oravcová
(Zlaté Moravce), Dagmar Paulová (Mankovce), RNDr. František Petrovič
(Obyce), Emil Rusnák (Beladice), Roman Solčiansky (Zlaté Moravce),
Ľubica Štrasserová (Jedľové Kostoľany)
bronzová Janského plaketa:
Radoslav Drgoňa (Žitavany), Ivan Ďurčok (Slepčany), Ivana Gajdošová
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(Žitavany), Ing. Tomáš Hanták (Machulince), Martin Hudec (Topoľčianky),
Iveta Chrenová (Sľažany), Marián Košút (Zlaté Moravce), Bc. Matúš Kováč
(Žitavany), Mgr. Ivan Kozolka (Zlaté Moravce), Jana Križanová (Zlaté
Moravce), Miloslav Nagy (Nevidzany), Zuzana Noseková (Obyce), Ing.
Igor Orovnický (Zlaté Moravce), Michal Poliak (Žitavany), Matej Procházka
(Nemčiňany), Pavol Solčiansky (Zlaté Moravce), Ján Štuller (Jedľové
Kostoľany), Oľga Švecová (Zlaté Moravce), Zuzana Tomášková (Žitavany),
Mária Víglašová (Zlaté Moravce)
O pekný záver príjemného popoludnia sa postarali svojimi vystúpeniami
žiaci zo ZUŠ v Zlatých Moravciach. Všetkým oceneným gratulujeme
a želáme veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, nech ste príkladom teraz už
možno pre budúcich prvodarcov. Ako povedal Peter Lednár „Nech je
kvapka krvi symbolom nádeje, šťastia a porozumenia medzi ľuďmi.“
Mária Petrovičová

Predaj živých rýb

• Ul. J. Kráľa v Zlatých Moravciach (oproti Jednote):
17. - 21. 12. 2013 (firma pod Gýmešom s.r.o., Jelenec)
• parkovisko pred HM Tesco: 13. - 24. 12. 2013 (firma
Kotler, a.s., Boheľov)

Vďaka dobrovoľným darcom krvi sa
môže zachrániť o 52 životov viac
–25 % na detský sortiment
len za 35 bodov!

od 16. 12. do 22. 12. 2013
Nevzťahuje sa na počiatočné mlieka, PRO 1 a plienky.
Kupón na zľavu platí do 12. 01. 2014.

za

35

bodov

Mesto Zlaté Moravce zastúpené Ing. Petrom Lednárom, CSc., Národná
transfúzna služba Nitra a Miestna organizácia Slovenského Červeného
kríža zorganizovali 3. decembra 2013 v Obradnej sále Mestského
strediska kultúry a športu Primátorskú kvapku krvi. Najvzácnejšiu
tekutinu prišlo darovať 57 ľudí a vykonalo sa 52 odberov. Dňa 19.
novembra sa konala Študentská kvapka krvi v Strednej odbornej škole
obchodu a služieb, ktorej sa zúčastnilo 78 študentov a získalo sa 63
odberov. Stále sa zvyšujúci počet dobrovoľných darcov bez
nároku na príspevok je predovšetkým výsledkom 150-ročnej
existencie organizácie Slovenského Červeného kríža. Vďaka
jej aktivitám a precíznej osvete problémov v zdravotnej sfére
sa podarilo zachrániť nespočetné množstvo ľudských životov.
Odbery krvi sa konajú aj naďalej raz do mesiaca, každý prvý utorok
v mesiaci, na Transfúznej stanici Nemocnice v Zlatých Moravciach.
„Daruj krv, daruješ život!“

–25 %

na vianočné balíčky
Od 01. 12. do 24. 12. 2013
Predaj je obmedzený na 10 ks z každého druhu výrobku.

 www.dm-drogeriemarkt.sk
 www.facebook.com/dm.Slovensko

Ľ. Rosinská
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CANTUS oslávil svoje dvadsiate výročie
„Dvadsať rokov je pre nás nespočetné
množstvo hodín strávených na nácvikoch,
aby sme svojimi skladbami a spevom
vyjadrili vďaku, chválu a nekonečnú lásku
nášmu Nebeskému Otcovi,“ zazneli počas
slávnostného nedeľného koncertu slová z úst
Oľgy Ďurčekovej.
Koncert sa konal 24. novembra 2013 v rímskokatolíckom Kostole sv. Archanjela Michaela
pri príležitosti tohtoročných osláv 20. výročia
založenia speváckeho zboru Cantus. Jeho
zakladateľkou bola Mária Pia Podhorná, ktorá
už, bohužiaľ, nie je medzi nami a ktorej taktovku
zodpovedne prevzala Soňa Meňhertová.
V priebehu koncertu sa zapálila sviečka ako
prejav úcty a vďaky zosnulým členom a pre ich
večnú spomienku zbor zaspieval skladbu „Ave
Vera“, jednu z prvých skladieb, ktorá vznikla
pod vedením jeho zakladateľky. Spestrením
programu bol spev prizvaných hostí Michaeli
Tonkovej, Zuzany Bartovej s organovým
doprovodom Ľubice Varhaníkovej a bývalých

Dôchodcovia spomínajú
a ďakujú
Pominulo leto, aj chladnejšia jeseň a my
sme privítali pani zimu. Hodnotíme aktivity
podporované funkcionármi nášho mesta
a tiež iniciatívy organizované občianskymi
združeniami, ktoré nám umožnili veľa počuť,
veľa vidieť a tiež obdivovať krásy dojímavých
miest našej vlasti. Nemôžem nespomenúť
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členov zboru.
V súčasnosti je Cantus 23 - členná skupina
ľudí, ktorí svoj voľný čas venujú spievaniu, tešia
srdcia a duše veriacich a nachádzajú radosť v
láske k Bohu.
Slávnostný koncert bol vhodnou príležitosťou
k odovzdaniu plakety Janka Kráľa, ktorá
bola cirkevnému speváckemu zboru Cantus
udelená Mestom Zlaté Moravce pri príležitosti
900. výročia jeho prvej písomnej zmienky za
šírenie dobrého mena a úspešnú prezentáciu
mesta doma i v zahraničí v oblasti kultúry a
umenia sakrálnej hudby. Za primátora mesta
Petra Lednára plaketu odovzdal riaditeľ MSKŠ
Miroslav Ďuráček.
„Členom zboru chcem poďakovať, že im
to vydržalo, že boli posledných 20 rokov pri
všetkých sviatkoch a všetkých udalostiach,
že svojím spevom skrášľujú sväté omše, za čo
patrí vďaka nielen im, ale aj dôstojnému pánovi
dekanovi Mariánovi Javorovi za jeho podporu
a za to, že nám poskytol priestor na skúšky a

naše vystúpenia,“ vyjadrila sa dirigentka Soňa
Meňhertová.
Za primátora, za mesto Zlaté Moravce a
za všetkých, ktorí radi dýchajú sviatočnú
atmosféru kostola počas nádherných skladieb
tohto speváckeho zboru, redakcia Tekovských
novín praje všetkým jeho členom ešte veľa
úspechov a hrejivých pocitov z rozdávania
radosti v prekrásnych Božích piesňach.
Zbor CANTUS tvoria:
dirigentka: Soňa Meňhertová; soprán:
Oľga Ďurčeková, Margaréta Eliášová, Eliška
Tonkovičová, Valéria Kara, Katarína Poništová,
Mária Tonková, Ľudmila Valkovičová, Marta
Lazúrová, Eva Čepčeková; alt: Soňa Pitlová,
Marta Šindlerová, Mária Skačanová, Marta
Molnárová, Marta Tajnaiová; tenor: Natália
Gibalová, Janka Trojanová, Eva Šabíková, Cecília
Minárová, Zdenka Samková, Rudolf Ragas; bas:
Jozef Janák, Marián Šindler, Pavol Nemček;
organový doprovod: Regina Kozolková
Ľubomíra Rosinská

dva poznávacie a dva relaxačné zájazdy,
ktoré dôchodcom zabezpečil a z mestského
rozpočtu uhradil primátor mesta Ing. Peter
Lednár, CSc. v spolupráci s vedúcou Klubu
zdravia Ivetou Hritzovou, začo im vyslovujeme
úprimné poďakovanie v mene dôchodcov.
Nemôžem tiež nespomenúť poďakovanie
redaktorkám našich Tekovských novín,
šéfredaktorke Ľubomíre Rosinskej a redaktorke
Márii Petrovičovej, ktoré sú vždy tam, kde
sa niečo zaujímavé deje, aby nás pohotovo

informovali a prejavili priateľskú spoluprácu
s nami. Z príležitosti blížiacich sa sviatkov
Vianoc a Nového roka prajeme všetkým
funkcionárom a tiež pracovníkom Mestského
úradu a všetkým dôchodcom pevné zdravie,
veľa lásky a porozumenia v kruhu svojich
milých rodín a potešenia z budúcoročných
podujatí pre našich dôchodcov a zdravotne
postihnutých občanov mesta.
Mgr. Ľudovít Andor
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Program „Euroscola 2014“ – v Obchodnej akadémii

Naša škola sa prvýkrát zapojila do projektu
„Euroscola“, ktorý je organizovaný Európskym
parlamentom. Cieľom súťaže je posilniť
verejnú debatu o Európe a vyhrať účasť na
programe Euroscola v Štrasburgu v roku
2014. Program Euroscola umožňuje mladým
ľuďom na jeden deň navštíviť Štrasburg a
rokovať v budove Európskeho parlamentu
ako ozajstní europoslanci. V rámci tohto
projektu sme pripravili niekoľko akcií: jednou
z prvých bol prieskum v meste Zlaté Moravce,
ktorý pripravila trieda I. C, ktorá je hlavným
organizátorom tohto programu. Žiaci položili
náhodne osloveným celkom 5 otázok, cieľom
ktorých bolo zistiť, aké vedomosti majú
obyvatelia nášho mesta o EÚ. Celkom sme
oslovili 95 ľudí. V prieskume sme zistili, že
viac ako 68 % opýtaných vie, kde má sídlo EP,
poznajú niektorých našich europoslancov.
O tom, kedy budú voľby do EP vedelo len
35 % opýtaných a len 21 % vedelo, o čom

v poslednom období EP rokoval a čo schválil.
Ďalej I. C trieda pripravila diskusné fórum
a následnú prezentáciu o Európskej únii,
ktorú predniesli žiaci Nikola Berkyová a Lukáš
Kukučka. Prezentácia bola uskutočnená
pre žiakov všetkých ročníkov. Žiaci boli
oboznámení s históriou vzniku EÚ,
so symbolmi EÚ, s fungovaním Európskeho
parlamentu, dozvedeli sa o významných
dátumoch v histórii EP, o Sacharovovej cene,
o hlavných úlohách EP, o problémoch, ktoré EP
rieši, o slovenských europoslancoch.
V rámci prezentácie o hlavných symboloch
EÚ Matúš Maraček, žiak III. B triedy zahral
naživo Európsku hymnu na klávesovom
nástroji - keyborde. V rámci tejto aktivity sa
uskutočnila diskusia a hlavnou témou bola
„nezamestnosť mladých ľudí“, ktorá je jednou
z priorít EP. Účastníci diskusie mali možnosť
najprv vzhliadnuť video zo zasadnutia EP –
napr. rozhovor s Miguelom Gallardo Albajarom

(Projects Director European Students Forum)
a Sirpou Pietikäinen (Group of the European
People‘s Party) a keďže jedným z cieľov
projektu Euroscola je aj podpora výučby
cudzích jazykov, tieto dva rozhovory si žiaci
vypočuli v anglickom jazyku.
8. 11. 2013 sme v našej škole privítali poslanca
NR SR Mgr. Mariána Kéryho, ktorý prijal naše
pozvanie a v rámci programu „Euroscola
2014“ s nami besedoval na tému Samospráva
v živote každého z nás. Besedu viedol riaditeľ
školy RNDr. Vladimír Gubiš a zúčastnili sa jej
všetci žiaci školy. Počas besedy sa žiaci veľmi
aktívne zapájali a kládli pánovi poslancovi
rôzne otázky, na ktoré ochotne odpovedal. Do
diskusie sa zapojili nielen žiaci, ale i učitelia.
Veríme, že sme aj týmto prispeli k zvýšeniu
povedomia o EÚ v našom meste, ale
predovšetkým u žiakov našej školy.
I. C trieda, OA

Žiaci zo SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce

absolútni víťazi

Hotel Independence študentov 3. A triedy zo
SOŠ obchodu a služieb, SNP 5, Zlaté Moravce, je
najlepšia cvičná firma na Slovensku! Tento
primát sme si vybojovali úspešným pôsobením
na 16. Medzinárodnom veľtrhu cvičných
firiem v Bratislave pod záštitou Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Veľtrhu
sa okrem slovenských cvičných firiem tradične
zúčastňujú aj české, rumunské a fínske firmy,
ktoré sú hodnotené na základe kritérií ako
najlepší katalóg, stánok, najlepšia elektronická
prezentácia alebo celková reprezentácia
firmy. Tieto kritéria sa delia na jednotlivé
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na 16. Medzinárodnom veľ trhu
cvičných firiem v Bratislave

kategórie, ktoré sú na konci veľtrhu oceňované
samostatne. V konkurencii 68 cvičných firiem
sme sa stali absolútnymi víťazmi celého
veľtrhu na základe najvyššieho celkového
počtu bodov vo všetkých kategóriách. Je to
obrovský kolektívny úspech, ktorý naša škola
dosiahla historicky po prvýkrát.
Kolektív triedy 3. A sa tvrdo pripravoval
od začiatku školského roka 2013/2014 pod
vedením Ing. Gabriely Ondejmiškovej a aj
touto cestou sa jej chceme poďakovať za jej
trpezlivosť.
Lukáš Šútor a Michal Škula, III. A
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Škola trochu inak v Gymnáziu Janka Kráľa
Ciele modernej školy sú formulované
aj v Školskom vzdelávacom programe
našej školy. Je to obsažný dokument, ktorý
vychádza z troch hlavných princípov: vychovať
vzdelaného človeka, ktorý bude schopný
pracovať v tíme ľudí a zároveň bude pracovať
na rozvoji svojej osobnosti. To sú tie tri základné
kompetencie: kognitívne, intrapersonálne
a interpersonálne.
Ale akékoľvek ciele zostanú len prázdnymi
slovami, keď sa nenaplnia každodennou
pedagogickou praxou na vyučovacích
hodinách, v mimovyučovacích aktivitách
žiakov, v spolupráci s rodičmi a ďalšími
výchovnými a vzdelávacími inštitúciami.
Akcie, ktoré pripravujú pedagógovia
Gymnázia v Zlatých Moravciach v rámci Týždňa
vedy a techniky, sa už stali niekoľkoročnou
súčasťou života školy. Ich obsahová náplň
a inovatívna realizácia vytvárajú predpoklady
na plnenie úloh školského vzdelávacieho
programu.
Modernizáciou
výučby,
projektovým
vyučovaním,
zážitkovými
formami učenia dosahujeme ciele projektu
Premena tradičnej školy na modernú.
Výnimočným dňom pre našich žiakov bol 12.
november 2013. V rámci projektu Škola trochu
inak sme pripravili pre našich žiakov netradičné,
inovatívne formy a stratégie vyučovania. Ich
ciele vychádzajú zo školského vzdelávacieho
programu a naplnenie smeruje k výchove
a vzdelaniu nášho absolventa.
Multikultúrna výchova je súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu. „O neprebádaných
jazykoch,
národoch
a
kultúrach“
besedovali žiaci s L. Timkovou a J. Tomašovským
z organizácie Wycliﬀe Slovakia. Žiaci sa
dozvedeli, že zo 6877 súčasných jazykov je bez
písma 1967. Obaja lektori absolvovali pobyty
v Keni, Ghane a Nigérii, preto ich rozprávanie
o rozličných kultúrnych rozdieloch zaujalo
všetkých poslucháčov, ktorí sa dozvedeli
napríklad aj také zaujímavosti, prečo pozdrav
trvá až štvrťhodinu, prečo je ľavá ruka nečistá
alebo prečo muž kráča 3 metre pred rodinou.
Duchovné posolstvo ich prednášky vnímali
naši žiaci veľmi správne: žiadna kultúra nie je
nadradená alebo podradná, je len iná a treba
ju poznať a porozumieť jej. Počas tohto dňa
pracovali aj členovia redakčnej rady školského
časopisu RAJ. Držíme palce a tešíme sa na nové
číslo. PaedDr. I. Meňhart sa so svojimi zážitkami
z Francúzska podelil prostredníctvom svojich
fotografií s našimi žiakmi. Najskôr predstavil
dominanty Paríža, potom hovoril o gotických
katedrálach v Remeši, Amiens, Beauvais,
Rouen, Chartres a kláštornom komplexe Mon
Saint Michel. V poslednej časti sme žasli nad
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architektúrou zámkov na Seine a nad krásami
Bretónska. Tak snáď tieto skvosty kultúry uvidia
aj naše oči a poznajú naše duše. Fotografia
priniesla divákom nezvyčajné dojmy, zážitky.
Ale fotografia, to je aj učivo optiky, fyziky.
Naši vyučujúci, Mgr. Ľ. Debnár a Mgr. P. Černo,
vysvetlili žiakom fyzikálny princíp vzniku
obrazu od najjednoduchšieho zariadenia
camera obscura až po súčasné digitálne
fotografické prístroje. Súčasťou ich prednášky
bola aj výstavka historických fotoaparátov
z rôznych období a ukážky fotografií od
Niepcea až po Kállaya, ako autorov prvých
až súčasných fotografií. Pozvanie na besedu
prijal aj poslanec NR SR, náš absolvent, Mgr.
Marián Kéry. Besedovali s ním žiaci tretích
a štvrtých ročníkov. Aktuálnosť volieb do
vyšších územných celkov priniesla aj otázky
z publika. Žiaci videli, že učiť sa o legislatívnom
procese z učebnice je iné, ako keď o týchto
otázkach rozpráva poslanec NR SR. Jednou
z úloh našej školy je pripraviť žiakov aj na
zvládanie problémových životných situácií.
Preto sa cieľovou skupinou tejto aktivity stali
naši najmladší žiaci: sekundani a kvartani.
Zážitkovou formou si mohli vyskúšať, ako sa
správať v týchto situáciách, na koho sa obrátiť,
kde hľadať pomoc. Aktivity viedol PaedDr.
Maczko zo zariadenia pre týrané deti „Slniečko“.
Mladším žiakom hrozí nebezpečenstvo
šikanovania, týrania, ale starší, ktorí majú
vodičské preukazy a možno niekedy viac odvahy
ako rozvahy, by mali dbať o svoju bezpečnosť
a bezpečnosť iných v cestnej premávke. PhDr.
Robert Kišš, hovorca spoločnosti Granvia
Operation, a.s., hovoril so žiakmi III.A a III.B
triedy o rýchlostnej ceste PR1BINA. Poukázal
na jej prínos pre náš región z pohľadu zníženej
dopravnej nehodovosti a zvýšenia jazdného
komfortu. Filmová prezentácia zachytila
výstavbu a dôležité úseky cesty. Rozprávanie o
organizovaní a realizácii horolezeckých výprav
bolo v našich geografických podmienkach
zvláštnosťou. Lektor horolezectva, milovník
hôr, prírody a organizátor skautských podujatí,
Peter Kvaššay, hovoril nielen o prípravnej
fáze výpravy, ale zdôraznil význam ľudských
hodnôt, vlastností a osobnostných kvalít, ktoré
potrebuje horolezec, ale aj každý človek, aby
prekonával prekážky. Nezvyčajné rozprávanie
bolo umocnené premietaním filmu z jeho
výstupu na Mont Blanc a ďalším fotografickým
materiálom.
Samozrejme, v aktivitách nemohli chýbať
ani exaktné vedecké disciplíny. Naši
vyučujúci informatiky uskutočnili školské kolo
celoslovenskej súťaže iBobor, ktorej sa v našej
škole zúčastnilo 72 študentov v kategóriách

Senior (25), Junior (30), Kadet (8) a Benjamín
(9). V tomto dni súťažili juniori, žiaci 1. a 2.
ročníka štvorročného gymnázia a kvinty
a sexty osemročného gymnázia. Zaujímavé
úlohy z informatiky a logiky preverili hlavičky
všetkých súťažiacich.
Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť...
táto životná múdrosť platí aj pri chemických
pokusoch. Doktorandi z Katedry didaktiky
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave - Mgr.
Vladimír Gašparík a Mgr. Janka Cibulková ukázali našim žiakom zaujímavé a efektné
pokusy, pri ktorých sa neraz na tvári zjavil údiv
a v očiach iskierka radosti a nadšenia, hlavne,
keď mohli byť priamymi aktérmi pokusu. Veď
aj láska je chémia. Súčasťou tohto projektu
sú aj exkurzie. Blízke Arborétum v Tesárskych
Mlyňanoch so svojím parkom je najlepším
učiteľom environmentálnej výchovy. Naši
žiaci navštívili tento krásny kúsok okresu, aby
sa dozvedeli o histórii objektu, získali nové
vedomosti o inváznych rastlinách a inváznych
živočíchoch.
Vzdelaný človek by si mal bez väčších
problémov vedieť peniaze zarobiť, ale hlavne
mal by vedieť s nimi racionálne pracovať.
A to s tými reálnymi, aj s tými požičanými.
Preto výchova finančnej gramotnosti je
jednou z dôležitých výchovných úloh školy.
O týchto otázkach besedoval so žiakmi
náš bývalý študent, dnes už absolvent
Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave,
odbor manažérska matematika, Mgr. Tomáš
Kováč, ktorý veľmi zaujímavým spôsobom
hovoril o týchto otázkach. Finančné
zabezpečenie seba a svojej rodiny, sporenie
a investovanie, poistenie, plánovanie toku
peňazí a hospodárenie s nimi v každodenných
životných situáciách – to všetko sú alebo budú
situácie života a reality aj našich študentov.
Aj keď mnohým sa pravdepodobne riešenie
týchto finančných otázok zdalo predčasné, pri
poslednej vete: „Čím skôr vyštarujem, tým skôr
som v cieli,“ možno aj zneisteli a to by mohol
byť správny krok k správnym začiatkom.
V jeden deň sa v našej škole stretlo množstvo
významných osobností. Ich rozprávania,
aktivity, ktoré žiaci pod ich vedením uskutočnili,
boli určite neobyčajnými. Lektori ukázali svoje
cesty života, svoje sny a spôsoby ich naplnenia
a žiaci videli, ako je možné ich realizovať. Tento
deň nebol virtuálnou realitou, ktorú by sme
mohli lajkovať, ale to bolo stretnutie životných
skúseností, vedomostí, zrelosti s mladšími
kolegami, budúcimi partnermi.
PaedDr. Anna Rosenbergová
Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce
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aj viacerých nečakaných prekvapení, kedy viacerí favoriti kategórií
podľahli viac-menej neznámym nováčikom v tomto športe. Z tohto
vyplýva opodstatnenosť tejto celoslovenskej súťaže v pretláčaní rukou
pri hľadaní nových talentov a juniorských reprezentantov v tomto, čím
ďalej známejšom športe.
Po napínavých finálových zápasoch boli prvým trom súťažiacim
v každej váhovej kategórii odovzdané diplomy a medaily. Taktiež si
vybojovali účasť na celoslovenskom finále (Bratislava 30.11. 2013), kde
sa stretnú prvý traja najlepší z troch slovenských oblastí v jednotlivých
váhových kategóriách, kde budú bojovať o titul najsilnejšieho
stredoškoláka a stredoškoláčku na Slovensku.
Dievčatá do 60 kg: Víťazkou sa stala jednoznačne Kristína Magušínová
(SOŠ OaS ZM) nádejná juniorka z klubu AWK Zlaté Moravce, ktorá prešla
suverénne celou súťažou bez prehry. Druhá skončila Erika Frajtíková (SOŠ
technická ZM) a tretia Marcela Chrenová (SOŠ OaS ZM).
Dievčatá nad 60 kg: Kategóriu nováčikov ovládla s prekvapujúcou

Silná ruka stredoškolákov,

stredoslovenská oblasť - VYHODNOTENIE
Dňa 14.11. 2013 sa v Strednej odbornej škole technickej v Zlatých
Moravciach, v dopoludňajších hodinách stretli stredoškoláci
z Nitrianskeho, Žilinského a Banskobystrického kraja za účelom zmerať si
svoje sily v armwrestlingu (pretláčaní rukou).
Silná ruka stredoškolákov - stredoslovenská oblasť sa po prvýkrát
konala v Zlatých Moravciach za pomoci klubu AWK Zlaté Moravce
a ochoty riaditeľa SOŠ technickej PaedDr. Dušana Husára. Najpočetnejšie
zastúpenie a výhodu domáceho prostredia mala práve táto stredná
škola. Tá nezaostávala ani dosiahnutými výsledkami, takže si
pravdepodobne zaslúžene vybojuje hlavnú cenu pre najúspešnejšiu
školu v stredoslovenskej oblasti – súťažný pretláčací stôl, na ktorom
Študenti SOŠ technickej budú môcť ďalej trénovať.
Už od ranného váženia a prezentácie pretekárov sa ukazovalo, že
súťaž bude nabitá kvalitou, ale aj kvantitou, čo dokazuje aj počet
súťažiacich stredoškolákov. Svoje zastúpenie mali všetky tri kraje
a súťaže sa zúčastnilo 8 stredoškoláčok a 49 stredoškolákov. Telocvičňu
SOŠ technickej vylepšovala aj video projekcia a kvalitné ozvučenie,
čo v kombinácii s výbornými športovými výkonmi „vyhecovaných“
súťažiacich vytváralo vynikajúcu súťažnú atmosféru. Boli sme svedkami
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prevahou Patrícia Tóthová (SOŠ OaS ZM). Na druhom mieste skončila
Michaela Búriová (SOŠ technická ZM) pred Máriou Vnadovou (SOŠ
technická ZM).
Chlapci do 65 kg: Zvíťazil Matúš Berczy (SOŠ technická ZM), ktorý
zužitkoval hlavne svoje technické zručnosti a kondíciu nadobudnutú
počas viac ako roka trénovania v AWK Zlaté Moravce, práve tie mu
pomohli poraziť druhého Patrika Londáka (SOŠ OaS ZM) a tretieho
Andreja Laktiša (GJK ZM), taktiež oboch členov AWK Zlaté Moravce.
Chlapci do 70 kg: Kategória, v ktorej ako jedinej chlapčenskej, zvíťazil
papierový favorit a juniorský reprezentant SR František Kotúľ (SŠ Tvrdošín)
pred nováčikom Martinom Kubíkom (SOŠ stavebná, Liptovský Mikuláš)
a tretím nádejným začiatočníkom Vladimírom Kurucom (POU ZM) z AWK
Zlaté Moravce.
Chlapci do 80 kg: V tejto kategórii sa zrodilo asi najväčšie prekvapenie
súťaže, kde v napínavom finálovom zápase, za povzbudzovania
spolužiakov a kamarátov na domácej pôde SOŠ technickej ZM zvíťazil
bez prehry Filip Hritz z AWK Zlaté Moravce, ktorý zdolal hlavne silovou
prevahou skúseného juniorského reprezentanta Michala Dopatera (SŠ
Tvrdošín). Tretie miesto obsadil Adrián Oláh (SOŠ technická ZM).
Chlapci nad 80 kg: Ďalším prekvapením súťaže bol vynikajúci
výkon nováčika z Nitry Mareka Vargu (SOŠ polytech. NR), ktorý porazil
skúseného juniora Daniela Romana (SŠ Tvrdošín) a aj tretieho Tomáša
Kicka (GJK ZM).
Mgr. Tomáš Kozolka
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Vyhodnotenie školských MO Zlaté Moravce v basketbale žiakov ZŠ

Dňa 27.11.2013 zorganizovalo CVČ z poverenia
OÚ odbor školstva v Nitre MO Zlaté Moravce
v basketbale žiakov ZŠ. Počet účastníkov
podujatia: 54.
Výsledky kvalifikačných zápasov: 1.
skupina - ZŠ Topoľčianky – ZŠ Mojmírova, ZM
2:44; ZŠ Topoľčianky – ZŠ Červený Hrádok 24:2;
ZŠ Mojmírova, ZM – ZŠ Červený Hrádok 53:0
2. skupina - ZŠ Robotnícka, ZM – ZŠ Pribinova,
ZM 10:4, ZŠ Žitavany – ZŠ Pribinova, ZM 0:16; ZŠ
Robotnícka, ZM – ZŠ Žitavany 20:0
Výsledky finálových zápasov:
ZŠ Mojmírova, ZM – ZŠ Robotnícka, ZM
14:5; ZŠ Pribinova, ZM – ZŠ Topoľčianky 12:10;
ZŠ Robotnícka, ZM – ZŠ Topoľčianky 14:8; ZŠ
Pribinova, ZM – ZŠ Mojmírova, ZM 8:17; ZŠ

Robotnícka, ZM – ZŠ Pribinova, ZM 4:3; ZŠ
Topoľčianky – ZŠ Mojmírova, ZM 6:31
Konečné poradie zúčastnených škôl: 1.
ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce; 2. ZŠ Robotnícka,
Zlaté Moravce; 3. ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce;
4. ZŠ Topoľčianky; 5. ZŠ Žitavany; 6. ZŠ Červený
Hrádok
Postup na MK si vybojovali žiaci zo ZŠ
Mojmírova, Zlaté Moravce.
Vyhodnotenie
MO
v basketbale žiačok ZŠ

Zlaté

Moravce

Dňa
29.11.2013
zorganizovalo
CVČ
z poverenia OÚ odbor školstva v Nitre školské
MO Zlaté Moravce v basketbale žiačok ZŠ.

Počet účastníkov podujatia: 39.
Výsledky finálových zápasov: ZŠ
Mojmírova, ZM – ZŠ Červený Hrádok 10:0;
ZŠ Robotnícka, ZM – ZŠ Pribinova, ZM 10:2;
ZŠ Mojmírova, ZM – ZŠ Robotnícka, ZM 7:3;
ZŠ Mojmírova, ZM – ZŠ Pribinova, ZM 6:0; ZŠ
Pribinova, ZM – ZŠ Červený Hrádok 5:6; ZŠ
Robotnícka, ZM – ZŠ Červený Hrádok 15:7
Konečné poradie zúčastnených škôl: 1.
ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce; 2. ZŠ Robotnícka,
Zlaté Moravce; 3. ZŠ Červený Hrádok; 4. ZŠ
Pribinova, Zlaté Moravce
Postup na MK si vybojovali žiačky zo ZŠ
Mojmírova, Zlaté Moravce.
Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ

Vyhodnotenie MO Zlaté Moravce v stolnom tenise žiakov SŠ
Dňa
6.12.2013
zorganizovalo
CVČ
z poverenia OÚ odbor školstva v Nitre školské
MO Zlaté Moravce v stolnom tenise žiakov SŠ.
Počet účastníkov: 18.
Výsledky stretnutí: GJK, ZM – OA, ZM 7:0,
SOŠt, ZM – SOŠp, ZM 4:3, GJK, ZM – SOŠt, ZM
3:4, SOŠp, ZM – OA, ZM 4:3, GJK, ZM – SOŠp,
ZM 4:3, SOŠt, ZM – OA, ZM 5:2
Konečné poradie všetkých škôl: 1.
miesto - SOŠ technická, Zl. Moravce, 2.
miesto - GJK, Zl. Moravce, 3. miesto - SOŠ
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polytechnická, Zl. Moravce, 4. miesto - OA, Zl.
Moravce
Do krajského kola postupujú žiaci SOŠ
technická, Zlaté Moravce.
Vyhodnotenie MO Zlaté Moravce v stolnom
tenise žiačok SŠ
Dňa 9.12.2013 zorganizovalo CVČ z poverenia
OÚ odbor školstva v Nitre MO Zlaté Moravce
v stolnom tenise žiačok SŠ. Počet účastníkov:
16.
Výsledky stretnutí: GJK, Zlaté Moravce -

SOŠ OaS, Zlaté Moravce 5:2, SOŠ Prílepská 6,
Zlaté Moravce – GJK, Zlaté Moravce 2:5, SOŠ
Prílepská 6, Zlaté Moravce - SOŠ OaS, Zlaté
Moravce 2:5
Konečné poradie: 1. GJK, Zlaté Moravce,
2. SOŠ OaS, Zlaté Moravce, 3. SOŠ Prílepská 6,
Zlaté Moravce
Do krajského kola postupujú žiačky GJK
Zlaté Moravce.
Mgr. Jozef Zlatňanský
riaditeľ CVČ
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Zlatomoravecká hokejbalová liga v plnom prúde
Hokejbal patrí v Zlatých Moravciach
k najmasovejším voľnočasovým aktivitám
občanov Zlatomoraveckého regiónu už
vyše tridsať rokov. V prebiehajúcej sezóne
Zlatomoraveckej hokejbalovej ligy (ďalej len
„ZMHL“) je v lige zaregistrovaných 138 hráčov
v 7 tímoch, ktorí sa pravidelne stretávajú
v zápasoch na hokejbalovom ihrisku v
Základnej škole Robotnícka.
Sezóna 2013/2014 má za sebou 21 zápasov,
čo je presná polovica zápasov základnej časti,
po ktorej bude na jar 2014 nasledovať asi
divácky najzaujímavejšia časť hokejbalovej
sezóny - playoﬀ. Po odohratí polovičnej porcie
zápasov základnej časti sú na prvom mieste
minuloročný majster mužstvo Penguins spolu
s mužstvom Routiners, na treťom mieste je
priebežne Benetton.
Napriek dokončeniu hokejbalového ihriska za
pomoci primátora Ing. Petra Lednára, CSc. má
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Výbor ZMHL, ako riadiaci orgán ZMHL, ambíciu
ďalej rozvíjať a popularizovať hokejbal ako šport
v regióne. Viac o dlhodobých plánoch prezradil
prezident ZMHL Pavel Dvonč: „V dnešnej dobe
informačných technológií ubúdajú mladí
ľudia vo všetkých športových odvetviach,
napriek tomu jedným z dlhodobých cieľov
ZMHL je pritiahnutie práve mladších ročníkov
k hokejbalu a športu ako takému.
V spolupráci s Centrom voľného času a Ing.
Jozefom Zlatňanským plánujeme pilotný
projekt pre základné a stredné školy, kde by
sa stretli vo vzájomnej športovej konfrontácii
stredné školy zo Zlatých Moraviec a základné
školy zo zlatomoraveckého okresu, či už
formou školskej ligy alebo formou turnajov.“
Jedným z ďalších cieľov je skultúrnenie
hokejbalového areálu v Základnej škole na
Robotníckej ul. „Boli by sme radi, aby si cestu

k hokejbalu našli nielen mladí hráči, ale taktiež
diváci. Preto je našou snahou vytvorenie
podmienok pre nich, konkrétne vybudovanie
tribúny, ktorá je vo fáze finalizácie, aby si
mohli hokejbalové zápasy vychutnávať
pohodlne a z bezprostrednej blízkosti. Ani na
komfort hráčov sme nezabudli a blížime sa
síce pomaly, ale isto, k vybudovaniu dvoch
krytých striedačiek pre nich a touto cestou by
som sa chcel poďakovať vedeniu mesta Zlaté
Moravce, sponzorom a všetkým, ktorí nám
v tomto našom úsilí pomáhajú.“

Všetky podstatné informácie, rozpis
zápasov, súpisky mužstiev, kompletné
výsledky a štatistiky nájdete na http://
zmhl.sportvin.sk/liga/zmhl-seniori/.
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História Zlatých Moraviec očami našich fotografov
Od 25. novembra je v priestoroch
múzea v Zlatých Moravciach
sprístupnená výstava s názvom:
„História Zlatých Moraviec
očami našich fotografov“,
na ktorú Vás pri príležitosti 900.
výročia prvej písomnej zmienky
o meste pozýva Turistická
informačná kancelária a pobočka
Ponitrianskeho múzea. Výstava
bude sprístupnená do polovice
januára 2014.
Oficiálne otvorenie sa konalo
v piatok 22. novembra za
prítomnosti prednostu Mestského
úradu Romana Šíru, povereného
riaditeľa
MSKŠ
Miroslava
Ďuráčeka, poslancov Mestského
zastupiteľstva a pozvaných hostí,
úzko spätých s danou výstavou.
Úvodom prítomných v mene
organizátorov privítal Ľudovít
Chládek, ktorý poukázal na
významnosť
prezentovanej
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expozície z hľadiska predstavy,
ako naše mesto a ľudia vyzerali,
keď sa spätne obzrieme veľa rokov
do minulosti.
V rámci prebiehajúcej výstavy
si pripomíname vystavenými
fotografiami a vtedy používanou
fototechnikou šesť významných
ľudí (nežijúcich Zlatomoravčanov),
ktorí sa venovali fotografovaniu
a zachytávali čaro mesta, či život
jeho ľudí, menovite sú to: MUDr.
Ľudovít Benkö (* 1839 - † 1919),
Pavol Pečadný (* 1901 - † 1982),
Jozef Mokoš (* 1911 - † 2003), Ing.
Ivan Farkaš (* 1938 - † 2009), MUDr.
Jozef Vaňo (* 1928 - † 1996) a Emil
Záhorec (* 1933 - † 2001). Expozícia
tak ponúka zbierku historických
fotografií približne od desiatich
vystavovateľov, čím sa prezentuje
úžasný fotografický odkaz, ktorý
by sme si mali vážiť. Zároveň
vám poodhalí niečo zo života

spomínaných fotografov a svoje
miesto má aj menšia prezentácia
aktuálne
už
zaniknutého
FOTOKLUBU INOVEC pri ZK ROH
CALEX, ktorý bol založený v roku
1963 a fungoval približne okolo 30
rokov, pričom tento rok plynie 50
rokov od jeho založenia.
Kurátorom výstavy je Imrich
Finta, venuje sa fotografii
(prevažne výtvarnej a umeleckej)
skoro celý svoj život a má za sebou
veľa významných úspechov,
o ktorých nám, okrem iného,
skromne porozprával priamo na
mieste.
Podľa Romana Šíru má história
obrovský význam, či už v živote
človeka,
mesta,
organizácie
alebo inštitúcie, preto môžeme
byť právom hrdí na to, že žijeme
v našom meste, ktoré má bohatú
históriu a tradíciu aj vďaka
ľuďom, ktorí tu tvorili a tým veľa

zanechali. Prednosta adresoval
aj v mene primátora Petra
Lednára priame poďakovanie
Ľudovítovi Chládekovi za jeho
celoročnú prácu, kde z príležitosti
významného 900. výročia prvej
písomnej zmienky o našom
meste pripravil veľa hodnotných
a výpovedných výstav a zároveň
mu do budúcna poprial veľa zdaru
a dobre pripravených akcií.
Po oficiálnej časti sa prítomní
občerstvili a so záujmom sa pustili
do študovania a spoznávania
fotogenického mesta očami
našich fotografov.
Pokiaľ vám história nie je
ľahostajná
a
mesto
Zlaté
Moravce patrí k vašim „srdcovým“
záležitostiam
alebo
zvíťazí
samotná zvedavosť, príďte si
do múzea vypočuť tichý hlas
fascinujúcich fotografií.
M. Petrovičová
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Program
Prog
gram Kina
Tekov
17. – 18. 12. Skyfall, USA
James Bond ako agent 007
je tu znova. V tomto príbehu
prejde ťažkou skúškou a opäť
musí vypátrať a zneškodniť zdroj
ohrozenia – bez ohľadu na to,
koľko bude musieť obetovať on
sám.
Ut., st.: 17.00, vstupné 2,20 €,
MN do 12 r.
20. – 21. – 22. 12. Ja, zloduch
2, USA
Táto
detská
animovaná
komédia celosvetovo zarobila
cez pol miliardy dolárov a preto
pokračovanie bolo len otázkou
času. Roztomilo prihlúpli krpci
sa vracajú do našich kín. Ich silný
príbeh vás opäť chytí za srdce
a zároveň aj z chuti rozosmeje.
Pi., so., ne.: 16.00, vstupné 2,20 €,
MP.
27. – 28. 12. Čo keby sme žili
spoločne, FRA
Starý lišiacky komik Pierre
Richard sa vracia po dlhom
čase do našich kín vo filmovom
príbehu, v ktorom humor využije
vo všetkých situáciách. Príbeh
40-ročných priateľov by ste určite
mali vidieť. Ich srdcia pomaly
začínajú vypovedať službu
a prízrak domova dôchodcov
im vôbec nevonia. Vzoprú sa
a rozhodnú sa žiť všetci spoločne.
Pi., so.: 17.00, vstupné 2,20 €,
MN do 12 r.
29. – 30. 12. Život Adéle,
FRA
Tento film šokoval na MFF
v Cannes 2013 všetkých
divákov aj filmových kritikov
svojím detailným vykreslením
sexuálnych scén a zároveň
uchvátil výnimočným príbehom
dvoch mladých žien, ktorým do
života nečakane a vášnivo vtrhla
láska. Ak máte chuť na významné
dielo sexuálneho prebudenia,
tak potom neváhajte a príďte do
kina!
Ne.: 16.00, po.: 17.00, vstupné
2,20 €, MN do 15 r.

Čas plynie, ale
smútok zostáva...
Dňa 20.12.2013 si pripomenieme
5. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca, svokra, starkého

Ing. Jozefa Švolíka

Spoločenská
kronika
Narodili sa

Spomína manželka, syn
a dcéra s rodinami.
12/028/2013/PČ, 12/024/2013-154/DZ

Pohotovosť lekární
16. – 22. 12. Lekáreň IRIS,
Námestie A. Hlinku 28, počas
pracovných dní v čase od 7.00 do
21.00 h, víkend od 8.00 do 20.00 h.
23. 12. Lekáreň U ŠKORPIÓNA,
Bernolákova 24, v čase od 7.00 do
21.00 h
24. 12. Lekáreň U ZLATÉHO
HADA, Župná 54, v čase od 8.00
do 20.00 h
25. 12. Lekáreň IRIS, Námestie
A. Hlinku 28, od 8.00 do 20.00 h
26. 12. Lekáreň Dr. MAX,
Hviezdoslavova 3, OC Tesco,
v čase od 8.00 do 20.00 h
27. – 30. 12. Lekáreň U ŠKORPIÓNA,
Bernolákova 24, v piatok 27.12 od
7.00 do 21.00 h, v sobotu 28.12.
a nedeľu 29.12. v čase od 8.00 do
20.00 h, v pondelok 30.12. od 7.00
do 21.00 h
31. 12. Lekáreň
TULIP,
Hviezdoslavova 64A, v čase od
18.00 do 21.00 h
1. – 5. 1. 2014 Lekáreň
U ŠKORPIÓNA, Bernolákova 24,
v stredu 1.1. od 8.00 do 20.00 h,
pracovné dni od 7.00 do 21.00 h,
víkend v čase od 8.00 do 20.00 h
6. – 19. 1. Lekáreň Dr. MAX,
Hviezdoslavova 3, OC Tesco,
v pondelok 6.1. od 8.00 do 20.00 h,
pracovné dni od 8.00 do 21.00 h,
víkendy od 8.00 do 20.00 h

Opustili nás

20. 10. Ema Martincová,
(N) Nitra
04. 11. Hanka Hrmová, (N) Nitra
10. 11. Michal Kotlár, (N)
Nové Zámky
16. 11. Alica Tonková, (N)
Banská Štiavnica
18. 11. Alexandra Sečkárová,
(N) Nitra
22. 11. Michaela Káčerová,
(N) Banská Štiavnica
25. 11. Evelin Václavová,
(N) Banská Štiavnica
26. 11. Juraj Opálený, (N) Nitra
27. 11. Timotej Dukaj, (N) Nitra
28. 11. Daniel Korec, (N) Levice
03. 12. Max Matula, (N) Bratislava
06. 12. Dominik Kuruc,
(N) Levice
06. 12. Tomáš Molnár, (N) Nitra

Povedali si áno
09. 11. Ing. Michal Králik, Hostie
a Monika Tonková, Jelenec

Jubilanti
06. 12. Maximilián Pavlík,
Zlaté Moravce, 80 r.
10. 12. Terézia Biringerová,
Zlaté Moravce, 80 r.
13. 12. Mária Dzurejová,
Zlaté Moravce, 80 r.
18. 12. Helena Hudiková,
Zlaté Moravce, 80 r.
18. 12. Mária Švecová,
Prílepy, 80 r.
29. 12. Mária Drahošová,
Chyzerovce, 80 r.

12. 11. Malvína Bakulová, 1926,
Tesárske Mlyňany
12. 11. Štefan Slezák, 1931,
Skýcov
15. 11. Ing. Milan Hudec, 1942,
Zlaté Moravce
15. 11. Helena Majlátová, 1926,
Velčice
18. 11. Janka Holbíková, 1968,
Zlaté Moravce
18. 11. Katarína Kmeťová, 1928,
Žitavany
19. 11. Antónia Paučeková, 1921,
Skýcov
20. 11. Emília Vargová, 1935,
Vráble
22. 11. Alžbeta Tonková, 1943,
Sľažany
23. 11. Mária Tomanová, 1938,
Čaradice
30. 11. Vincent Paľovčík, 1943,
Tesárske Mlyňany
03. 12. Jozefína Krésová, 1928,
Topoľčianky
03. 12. Mária Mankovecká, 1918,
Beladice
04. 12. Mikuláš Beličin, 1927,
Obyce
04. 12. Jozef Bobok, 1949, Zlaté
Moravce
05. 12. Alžbeta Šebová, 1944,
Tesárske Mlyňany
07. 12. Katarína Ferencová, 1950,
Žitavany
07. 12. Justína Valachová, 1923,
Zlaté Moravce
11. 12. Mária Juhásová, 1933,
Nová Ves nad Žitavou

Pozvánka
Dňa 25. decembra o 14.00 h - Vianoce sú najkrajší sviatok,
prídu do Prílepského kostola deti a Kolovrátok. Súbor ženských
a detských hláskov privíta Ježiška s básňou, piesňou a láskou. Na
Vianoce sa takto tešíme. Každý je vítaný.

http://kinotekov.webs.com/
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Blížiace sa Vianoce otvárajú ľuďom srdcia
Vďaka Občianskemu združeniu
Chyzerovce, ktoré sa 7. decembra
2013 v Kultúrnom dome v
Chyzerovciach
postaralo
o
pestrý kultúrny program plný
vianočných
kolied,
piesní,
moderných tancov a ľudových
tradícií, sme si predčasne mohli
naplno vychutnať atmosféru
prichádzajúcich
najkrajších
sviatkov v roku. V sprievode
neodmysliteľných
spoločníkov,
čerta a anjela, zavítal do tejto
prímestskej štvrte aj Mikuláš.
Za týmto skvelým, pútavým
vianočným
pásmom
sa
skrýva mnoho ľudí s dobrým
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srdiečkom, ktorých aj v dnešnej
ťažkej dobe nadovšetko napĺňa
potešenie z radosti a spokojnosti
druhých. Najkrajšou odmenou
za vynaložené úsilie, na úkor
ich voľného času, je búrlivý
potlesk zaplnenej sály, úsmevy a
rozžiarené oči tých najmenších
tak, ako to bez pochýb bolo aj v
tento ligotavý deň.
Tvorcami
sviatočného
decembrového popoludnia boli
už tradične Marika Ďurčeková
a Simona Poliaková, ktoré sa
postarali o vystúpenia tých
najmenších a ktorým sa aj s
pomocou dvoch dievčat Diany a

Eni Dvořákových podarilo vyčariť
navždy zapamätateľné a príjemné
pocity všetkým prítomným, no
najmä hrdým rodičom svojich
malých ratolestí.
Súčasťou
programu
bolo
vystúpenie na folklórnu nôtu
dvoch
speváckych
súborov
„Trniek“
a
„Chyzerovčanky.“
Prekvapením
večera
bola
súhra ôsmich ľudí v spoločne
zaspievanej piesni „Vráť trochu
lásky medzi nás.“ Je potrebné
podotknúť, že niektorí účinkujúci
si svoj spevácky a herecký talent
vyskúšali na pódiu po prvýkrát.
Úprimné poďakovanie patrí

predovšetkým
účinkujúcim,
deťom, ich rodičom, občianskemu
združeniu,
mamičkám
za
napečené chutné koláče, za
zorganizovanie vianočnej burzy
a všetkým ostatným ľuďom,
ktorí boli ochotní s prípravami
podujatia pomáhať.
Že ľudí spája láska, všetci
vieme. Ak sa z lásky zrodí
program,
ktorý
toľkých
ľudí poteší, život je zase o
niečo krajší a lepší. Dnes
to bolo vďaka srdečným
Chyzerovčanom.
Ľubomíra Rosinská
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Vianočné tradície
a zvyky vo svete
December prináša deťom
celého sveta veľa radostných
chvíľ. Predovšetkým sú to
vianočné sviatky – stromček,
darčeky a množstvo iných
radovánok. V rôznych krajinách
sú však rôzne zvyky, preto azda
nezaškodí, ak sa trochu pozrieme
do sveta, kde sa ako sviatkuje.
V Austrálii deti s radosťou
očakávajú Santa Clausa. Je to
tak trochu Mikuláš a trochu
Ježiško, ktorý, pretože tu Vianoce
prichádzajú v najhorúcejšom
lete, neprichádza na saniach, ale
pripláva na člne z mora.
Fínske deti zas majú veľkého
Ukka, vianočného deda. Má
dlhé biele fúzy, ktoré mu
zakrývajú celú hruď, červenú

Vianoce zaklopali
na dvere múzea
Vianoce, to nie sú len tri sviatočné
dni, ale celý mesiac príprav na
najväčší cirkevný sviatok roka.
Počas adventu si pripomíname
vianočné zvyky a tradície našich
predkov, z ktorých sa mnohé
zachovali
dodnes.
Krásnu
sviatočnú atmosféru pri pečení
a zdobení medovníkov pripravil
dňa 2. decembra 2013 pre žiačky
Základnej školy na Mojmírovej
ulici Folklórny súbor Prílepčianka
v spolupráci s Mestským

čiapku s polmetrovou špicou so
zvončekom a červený kabátik.
Obklopujú
ho
škriatkovia,
ktorí
každý
rok
zostúpia
z vrchu Haltiatunturi, oblečení
v
pláštenkách
lemovaných
bielou kožušinou a s vysokými
červenými čiapočkami.
Vo Francúzsku obdarúva deti
Pére Noel, ktorý si veľmi potrpí
na teplo a darčeky ukladá okolo
kozuba. A pretože Francúzi majú
na Vianoce radi všetko biele,
počnúc bielymi záclonami až po
polevy na pečive, tak aj vianočný
otec je oblečený v bielom.
Guinea má zasa svojho
afrického slona, ktorého uctieva
a ospevuje. Vodia ho ulicami
guinejských miest predovšetkým
preto,
aby
domorodcom
daroval časť tak obdivuhodných
vlastností ako je mierumilovnosť,
spravodlivosť,
dobrota

a trpezlivosť.
V Holandsku robí deťom radosť
španielsky Mikuláš a Santa Claus.
Táto krajina bola španielskou
kolóniou a hoci v roku 1684 získala
samostatnosť, tradícia je tradícia
a v Holandsku dodnes rozdáva
darčeky španielsky Mikuláš. Deti
však majú radšej svojho Santa
Clausa – koníčka, ktorému dávajú
do drevákov mrkvu a seno, aby
ráno v nich našli rôzne maškrty.
Talianska La Befana je vlastne
ježibaba, ktorá je stará, škaredá
a platí na ňu staré talianske
príslovie, že aspoň raz do roka by
mal každý urobiť dobrý skutok.
V Rusku majú deti známeho
Deda Mráza a Snehulienku, ktorí
prichádzajú na saniach ťahaných
trojkou bielych koní z ďalekej
Čukotky. Len v Moskve im
pomáha vyše 350 kolegov.
Deti v Sýrii majú ťavu, ktorá má

mať tri dobré vlastnosti: mäkký
chrbát, poslušnosť a nemá sa
zlostiť, keď si líha alebo vstáva,
lebo aj ťavy sa vedia hnevať
a dokážu to dať najavo veľmi
hlasno. V odbornej literatúre je
máloktoré zviera tak ohovárané
zoológmi, ako práve ťava. A vidíte,
predsa deťom na Vianoce rozdáva
darčeky.
V Spojených štátoch deti
čakajú Santa Clausa, bruchatú
figúrku amerických sviatkov,
ktorá sa venuje biznisu, postáva
v halách obchodných domov, robí
reklamu, ale najviac robí radosť
deťom. V newyorskom Haarieme
majú čierneho Santa Clausa, ktorý
hrá na trúbke, tancuje a prináša
radosť a šťastie. Napokon, o to ide
zrejme všade na svete.

múzeom v Zlatých Moravciach.
V zaujímavom rozprávaní pri
vianočnom stromčeku a štedro
prestretom
stole
priblížila
atmosféru Vianoc s mnohými
zvyklosťami a zaujímavosťami
našich predkov predsedníčka FS
pani Anna Michalkoc-Kudrejová.
Neopakovateľná atmosféra Vianoc
začína Adventom štyri týždne
pred Štedrým dňom. O tom, ako
kedysi prežívali vianočné sviatky
naši starí rodičia, si prišiel so žiakmi
pobesedovať aj Štefan Doskoč zo
Zlatna. Tohto roku bolo zdobenie
medovníkov obohatené aj o ich

výrobu a pečenie, ktorému sa
mladé gazdinky zaúčali s veľkým
záujmom. Medovníky predstavujú
vôňu Vianoc a neobyčajné
spojenie chutí a tvarov. Po
stáročia sa tvoria z múky,
vajec, medu, korenín a zdobia
cukrovou polevou. Pani Helena
Tomajková sa zaoberá pečením
medovníkov už dlhé roky. Krásne
vyzdobuje medovníky, ktoré
prinášajú potešenie a radosť
dňom všedným i sviatočným.
Čerstvo upečené medovníky
majú neopakovateľnú vôňu a sú
najkrajšou ozdobou na vianočnom

stromčeku. Pani Tomajková, s
pracovníčkami múzea pani Vierou
Tomovou, Kornéliou Nemešovou
a učiteľkami ZŠ, zasvätila žiačky aj
do tajov zdobenia medovníkov.
Vydarené podujatie v múzeu
prinieslo dievčatám krásne chvíle
aj pri zdobení stromčeka, ako
aj radosť z blížiacich sa Vianoc.
Zaužívané zvyky a obyčaje
vianočných sviatkov patria ku
kultúrnemu dedičstvu našich
otcov, ktoré si pripomíname pre
úctu a bohatstvo slovenských
ľudových tradícií.
Anton Kaiser

Mgr. Michal Bucheň
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Veselé Vianoce a Šťastný nový rok 2014

„Rukou pohlaď tvár,
srdcom zažeň žiaľ.
To, čo môžeš daj,
nie si sám.
Sfúkni slzu z rias,
je tu sviečok čas,
poď si niečo priať,
ak máš rád.“

