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V tomto čísle:
Celoplošné
testovanie
Počas víkendu 31. októbra a
1. novembra 2020 prebehlo na
Slovensku prvé kolo celoplošného testovania na ochorenie
COVID-19. Testovalo sa i v Zlatých Moravciach.
Čítajte na strane 2

Rekonštrukcia
Družstevnej ulice
Cesta na Družstevnej ulici
bola v minulosti v zlom technickom stave. Jej rekonštrukcia stála mesto takmer 200-tisíc eur.
Čítajte na strane 2

Petícia proti
hazardu
Na podateľňu Mestského
úradu v Zlatých Moravciach
bolo doručených 440 petičných hárkov s 4256 podpismi. Petícia je za zákaz umiestnenia herní a kasín na území
mesta.
Čítajte na strane 3

Slovo
kňaza
Vstúpili sme do adventného
času. Pri tejto príležitosti uverejňujeme vianočný príhovor
farára Zlatých Moraviec Petra
Štálnika.
Čítajte na strane 9

Zita Koprdová

Novou hlavnou kontrolórkou mesta
sa stala Zita Koprdová
Poslanci na 14. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach zvolili v tajnom hlasovaní novú
hlavnú kontrolórku mesta. Stala sa ňou Zita Koprdová.
Vo funkcii bude najbližších šesť rokov.
Do voľby hlavného kontrolóra boli prihlásení štyria
uchádzači. Na 14. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach, konaného dňa 12. novembra
2020, postupne predstúpili
pred mestských poslancov
a odprezentovali im svoju víziu práce hlavného kontrolóra. Poslanci si následne v tajnom hlasovaní zvolili svojho
favorita.
Najviac hlasov získala Zita
Koprdová, bývalá prednostka Okresného úradu v Zlatých
Moravciach. Z trinástich prítomných poslancov jej hlas
odovzdalo až desať z nich.
Zvíťazila tak hneď v prvom
kole. Druhé kolo voľby by sa
uskutočnilo len v prípade, ak
by víťazný kandidát nezískal

nadpolovičnú väčšinu hlasov.
„Veľmi pekne ďakujem
za dôveru, ktorú ste do mňa
vložili. Pevne verím, že túto
dôveru nesklamem. Svoju činnosť budem vykonávať v súlade so zákonom a v spolupráci,
či už s vedením mesta alebo
so všetkými orgánmi tak, aby
sme naplnili stanovený cieľ

a aby sa mesto Zlaté Moravce
rozvíjalo a fungovalo,“ povedala nová hlavná kontrolórka
tesne po svojom zvolení.
Zita Koprdová oficiálne nastúpila do funkcie 1. decembra 2020. Jej funkčné obdobie potrvá do 30. novembra
2026. Svoju prácu vykonáva
na plný úväzok. Jej predchodkyňa bola Alžbeta Esterková,
ktorá bola poslancami mesta predčasne odvolaná v júli
tohto roka.
Peter Klimant

Poslanec Pavel Šepták odovzdáva svoj hlas.
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Výsledky celoplošného testovania na COVID-19
v Zlatých Moravciach
Počas víkendu 31. októbra a 1. novembra 2020 prebehlo na Slovensku prvé kolo celoplošného testovania na
ochorenie COVID-19. Testovalo sa i v Zlatých Moravciach.
Ako informoval Krízový štáb
mesta Zlaté Moravce, v našom
meste bolo počas prvého kola
celoplošného testovania testovaných 6 468 občanov, z toho
bolo 38 pozitívnych testov. Testovalo sa na jedenástich odberných miestach, ktoré boli
rozmiestnené po celom meste.
Testovanie prebiehalo pokojne. Podľa vyjadrenia náčelníka
Mestskej polície v Zlatých Moravciach Mariana Takáča nedošlo k žiadnemu narušeniu verejného poriadku. Po skončení
celoplošného testovania bola
v odberných miestach vykonaná dezinfekcia priestorov.
Všetky odberné miesta boli
uvedené do pôvodného stavu.
„Krízový štáb ďakuje všetkým zdravotníkom, vojakom,
policajným príslušníkom,
dobrovoľníkom a zamestnancom mesta, ktorí sa zúčastnili na realizácii celoplošného

testovania v meste Zlaté Moravce,“ poďakoval sa Krízový
štáb mesta.
Čo sa týka zlatomoraveckého
okresu, tu bolo testovaných 26
180 občanov, z toho pozitívnych bolo 156 občanov. Miera
pozitívnych prípadov v okrese
tak dosiahla výšku 0,6 %. Keďže
náš okres neprekročil hranicu
nad 0,7 percenta pozitívnych,
druhé kolo testovania sa u nás
nekonalo. Prebehlo len v okresoch, ktoré v prvom kole mali
viac ako 0,7 % pozitívnych.
Prvého kola slovenského celoplošného testovania sa celkovo zúčastnilo 3 625 332 ľudí.
Pozitívny výsledok testov malo
38 359 ľudí, teda 1,06 percenta.

Jedno odberné
miesto
Napriek tomu, že druhé
kolo testovania sa u nás nekonalo, v okrese sa predsa

len nachádzalo jedno odberné miesto, ktoré mohol
využiť každý záujemca. Odberné miesto sa nachádzalo v Zlatých Moravciach na
mestskom štadióne. Otvorené bolo počas víkendu 7. a 8.
novembra.
„V sobotu bolo celkovo
testovaných 544 ľudí, z toho
bolo 289 ľudí z okresu Zlaté
Moravce a 92 občanov mesta
Zlaté Moravce. Pozitívne testovaných bolo 9 ľudí, z toho
8 ľudí z okresu Zlaté Moravce.

V nedeľu bolo celkovo testovaných 1 124 ľudí, z toho bolo
509 ľudí z okresu Zlaté Moravce a 206 občanov mesta
Zlaté Moravce. Pozitívne testovaných bolo 10 ľudí, z toho
5 ľudí z okresu Zlaté Moravce.
Za obidva dni bol pozitívne
testovaný jeden občan mesta Zlaté Moravce,“ informoval Krízový štáb mesta Zlaté
Moravce

Peter Klimant

Družstevná ulica má za sebou rekonštrukciu
Cesta na Družstevnej ulici bola v minulosti v zlom technickom stave. Jej rekonštrukcia stála mesto takmer
200-tisíc eur.
Rekonštrukcia Družstevnej
ulice sa uskutočnila počas
jesene. Zrekonštruovaných
bolo približne 250 metrov
vozovky. Okrem toho bol vybudovaný nový chodník, odvodnenie cesty a osvetlenie.
Predmetná vozovka bola
pred svojou rekonštrukciou
v dezolátnom stave. Na
ceste bolo viacero veľkých
výtlkov, ktoré motoristom

komplikovali prejazd, preto
bola oprava nevyhnutná.
Rekonštrukcia bola hradená
čisto z rozpočtu mesta Zlaté Moravce. Samospráva za
opravu vynaložila celkovo
197 893 eur. Rekonštrukčné
práce vykonávala spoločnosť
ViOn, a. s..

Peter Klimant

Družstevná ulica
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Petícia proti hazardu, aktivisti odovzdali radnici
podpisy
Na podateľňu Mestského úradu v Zlatých Moravciach
bolo doručených 440 petičných hárkov s 4256 podpismi. Petícia je za zákaz umiestnenia herní a kasín na
území mesta.
Aktivisti Jozef Predáč, Ján
Adamec a Cyril Lazúr odovzdali petičné hárky mestu
v piatok 6. novembra 2020.
Podpisy pod petíciu „Zastavme hazard v Zlatých Moravciach“ sa zbierali ešte koncom
februára tohto roka – v deň
konania volieb do Národnej
rady Slovenskej republiky.
Dôvody, pre ktoré sa podpisy odovzdali radnici až teraz,
po viac ako pol roku od ich
vyzbierania, sú podľa aktivistov dva. „Kým sa členovia petičného výboru stihli stretnúť,
aby spočítali a skontrolovali relevantnosť podpisov na
petičných hárkoch, nastúpila
prvá vlna pandémie koronavírusu. Keď tá ustala, zachytili
sme, že v Národnej rade je

predložený návrh novely zákona o hazarde a čakali sme,
či bude prijatá alebo nie. Túto
novelu parlament nakoniec
v septembri schválil a od 1.11.
2020 nadobudla účinnosť.
Novela zabezpečuje, že prokurátori už nebudú mať viac
možnosť účelovo napadnúť
prijaté Všeobecne záväzné
nariadenie mesta (VZN) tým,
že spochybnia pravosť alebo
dostatok podpisov pod petíciou, ktorá žiadala zastavenie hazardu,“ vysvetľuje Jozef
Predáč.
Mestskí poslanci sa tak
podľa Predáča nebudú musieť obávať, že keď príjmu
VZN o zákaze umiestnenia
herní a kasín na území mesta, že toto ich rozhodnutie

Jozef Predáč, Ján Adamec, Cyril Lazúr
napadne protest prokurátora, tak ako tomu pred pár mesiacmi bolo napríklad v Nitre
či iných mestách.
Aktivisti očakávajú, že mestské zastupiteľstvo sa bude
petíciou zaoberať ešte koncom tohto roka, na decembrovom rokovaní.
Petícia pod názvom „Zastavme hazard v Zlatých
Moravciach“ je občianskou
iniciatívou skupiny Zlatomoravčanov, ktorí sú podporovaní aj aktivistami

z okolia mesta. Podpisy
zbieralo v deň konania parlamentných volieb 104 dobrovoľníkov. Nachádzali sa na
deviatich stanoviskách, pred
vstupmi do mestských volebných okrskov. Petícia je
za úplné zakázanie prevádzkovania hracích automatov
v Zlatých Moravciach, čo sa
má docieliť prijatím VZN, ktoré by to nariaďovalo.

Peter Klimant

Nitriansky kraj prispel Zlatým Moravciam
na reklamné predmety
Nitriansky samosprávny kraj udelil mestu Zlaté Moravce
nenávratný finančný príspevok určený na podporu rozvoja cestovného ruchu. Za tieto peniaze sa zrealizoval nákup reklamných predmetov s motívom Zlatých Moraviec.

Dotácia z Nitrianskeho
samosprávneho kraja bola
udelená vo výške rovných
tisíc eur. Mesto k tejto sume
priplatilo 584 eur. Dokopy
sa tak za 1 584 eur nakúpili kľúčenky s erbom mesta, prívesky na kľúče, perá
a šálky s motívom Zlatých
Moraviec.
Toto však nebol jediný nákup reklamných predmetov,
ktorý radnica zrealizovala v týchto dňoch. „Okrem
toho Mesto Zlaté Moravce objednalo ďalšie reklamné predmety v hodnote 1

338,50 €, ktoré boli plánované v rozpočte Mesta Zlaté
Moravce na rok 2020,“ uviedol magistrát. Za túto sumu
sa zakúpili tašky, tričká s logom mesta, nástenné hodiny s potlačou kaštieľa Migazzi, šálky, púzdra na pero
a krokomery.
Všetk y tieto reklamné
predmety bude mesto využívať pri rôznych kultúrno-spoločenských udalostiach, ako darčeky určené
pre návštevy a občanov
mesta.
Peter Klimant
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Technické služby mesta sú na zimu pripravené
O zimnú údržbu ciest a chodníkov v uliciach Zlatých
Moraviec sa každoročne starajú Technické služby mesta.
Zisťovali sme, ako sú pripravené na tohtoročnú zimu.
Obdobie zimnej údržby
u nás spravidla trvá od 15.
novembra do 31. marca.
Hlavné slovo má však počasie. Ak to bude situácia
v yžadovať, režim zimnej
údržby môže trvať aj dlhšie.
Podľa slov riaditeľa Technických služieb Jána Koristu je jeho mestský podnik
pripravený na tohtoročný
boj so snehom. „Na bielu
zimu sme riadne pripravení. Máme k dispozícii sto
ton posypového štrkového
materiálu a šesť ton soli. Zo
strojov máme traktor, sypače, odhŕňače. Myslím, že
sme dostatočne vybavení,
aby sme bielu zimu zvládli bez akýchkoľvek problémov,“ vyjadril sa Korista.

Ako ďalej povedal, v Zlatých Moravciach v správe
Technických služieb je približne 50 kilometrov ciest
a 70 kilometrov chodníkov.
V minulosti sa o chodníky
starali vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí
pred svojimi bytmi a prevádzkami sami odhŕňali
sneh. Podľa nového zákona táto povinnosť prešla už
na obec, resp. mesto.
Plán odhŕňania ostáva rovnaký ako po minulé
roky. V prípade sneženia
budú ako pr vé odrhnuté prioritné úseky, kde je
najväčší pohyb chodcov.
Spadá sem centrum mesta, okolie nemocnice a polikliniky, okolie nákupných

centier a fabrík. Nasledujú
sídliská a okolie domovej
zástavby.
Technické služby majú
počas zimného obdobia
funkčnú aj takzvanú zimnú
pohotovosť. V rámci nej sú

pracovníci podniku nepretržite 24-hodín denne na
telefóne, pripravení vyraziť
do terénu a odhŕňať.

Peter Klimant

Nitra kandiduje na titul Európske hlavné mesto
kultúry, spolupracovať pri tom bude aj so
Zlatými Moravcami
Mesto Nitra sa rozhodlo zabojovať o titul Európske
hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. O tento prestížny
titul kandiduje za celý nitriansky región. Do spolupráce
sa zapoja aj Zlaté Moravce.
V roku 2026 bude prestížny titul Európske hlavné
mesto kultúry opäť niesť
jedno slovenské mesto. Do
súťaže o titul sa rozhodla
zapojiť aj Nitra, ktorá kandiduje za celý Nitriansky
kraj. Do procesu t vorby
prihlášk y a kandidatúr y
sú preto prizvané všetky
mestá kraja a aj niektoré
v ybrané obce. Zapojené
tak budú aj Zlaté Moravce.

„Každé mesto v kraji a vytipované obce majú potenciál
na rozvoj v oblasti kultúry,
kreatívneho priemyslu, turizmu s prepojením na inovácie
a zelenú infraštruktúru. Vidíme zmysel v podpore celého
regiónu, nielen v centralizácii v krajskom meste,“ vyjadrila sa Irena Lehocká z nitrianskeho magistrátu.
Ako ďalej povedala, aktuálne prebieha prvé kolo

akcie EHMK SR 2026. „Ak postúpime do 2. kola, spolupráca všetkých samospráv
v regióne bude založená na
spoločnom kvalitnom umeleckom programe a obnove
alebo vybudovaniu kultúrnej
infraštruktúry, ktorá v regióne chýba. Aj na spoločnej
propagácii kandidatúry,“ povedala Lehocká.
Pokiaľ by mesto Nitra zvíťazilo a stalo by sa Európskym hlavným mestom
kultúry 2026, získalo by pre
seba a pre nitriansky región
40 miliónov eur. „Prioritne
by tieto prostriedky mali ísť

na financovanie kultúrnej
infraštruktúry,“ dodala Lehocká.
Projekt EHMK patrí medzi najrozsiahlejšie kultúrne
podujatia organizované na
úrovni Európskej únie. Od
roku 1985 sa do tohto projektu zapojili desiatky miest
z celej Európy. Výsledkom
tejto akcie je množstvo po
dujatí, partnerstiev, investícií
a dlhodobý kultúrny a sociálny rozvoj zúčastnených
miest.

Peter Klimant
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Prevencia rakoviny prsníka je dôležitá aj počas
pandémie
Nemocnice Zlaté Moravce a Levice spolupracujú, aby
sa čo najviac žien dostalo na mamografické vyšetrenie.
November je mesiacom
prevencie v boji proti rakovine. Hoci dnes je témou
číslo jeden pandémia koronavírusu, v úzadí nemôžu zostať ani ďalšie, veľmi vážne
diagnózy. Tou najzávažnejšou je rakovina, u žien predovšetkým rakovina prsníka. Nemocnica AGEL Zlaté
Moravce a Nemocnica AGEL
Levice sa spojili, aby ponúkli
svojim pacientkam z čo najširšieho okolia možnosť vyšetrenia na modernom mamografe. Vyšetrenie indikuje
gynekológ, prípadne onkológ a aktuálna čakacia doba
nepresahuje 14 dní. Napriek
pandémii sa vyšetrenia nezastavili, mamografické vyšetrenie je možné absolvovať
aj v týchto dňoch.

Jeden z najmodernejších
mamografov slúži pacientkam v Nemocnici AGEL Levice od začiatku leta. Prístroj
šetrným, ale rýchlym spôsobom dokáže odhaliť rakovinu prsníka už v jeho zárodku,
čo je základom pre úspešnú
liečbu.Pacientkam v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami prístrojov poskytuje
vyšší komfort vyšetrenia, má
lepšiu rozlišovaciu schopnosť
pri nižších radiačných dávkach
a vyššej kvalite obrazu.Je doplnený o novú metódu zobrazenia - tomosyntézu. Tá pomocou tenkých rezov zvyšuje
pravdepodobnosť odhalenia
podozrivých zmien v mliečnej žľaze.
Aby túto možnosť dostali
aj ženy z celej oblasti Zlatých

Moraviec a Novej Bane, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce zintenzívnila vyhľadávanie
žien, ktoré by mali mamografiu navštíviť a pomáha aj
v logistike zabezpečenia vyšetrenia. „Privítali sme, že
mamografické vyšetrenie
sa posunulo výrazne bližšie k nášmu regiónu. Mamografické vyšetrenie je tak pre
naše pacientky dostupnejšie
a rýchlejšie. Klientky z nášho
regiónu na základe vzájomnej spolupráce s Nemocnicou Levice majú zabezpečené prednostné termíny. Sme
v kontakte s gynekológmi v regióne.Dobrá informovanosť
pacientiek aj lekárov o možnosti absolvovať vyšetrenie
na mamografe v neďalekých
Leviciach je dôležitá. Sme pripravení pomôcť im aj s dopravou na vyšetrenie.“ hovorí Nina
Horniaková, námestníčka pre

úsek liečebno-preventívnej
starostlivosti Nemocnice Zlaté Moravce.
,,Je dokázané, že po 40. roku
u žien výrazne stúpa výskyt
závažných ochorení prsníka.
Prevencia a ich včasný záchyt
je to, na čo vo svojej práci sústreďujeme všetky svoje sily.
Dnešné ženy sú omnoho zodpovednejšie, uvedomelejšie,
ale snažíme sa ich aj aktívne
edukovať a vyhľadávať, aby
prišli na vyšetrenie,“ hovorí
Gabriel Mančík, primár Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Levice. Vyšetrenie na mamografe trvá
približne 10 minút a je bezbolestné. Popis negatívneho nálezu je vyhotovený do dvoch
pracovných dní.

Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK

V zlatomoraveckej nemocnici otestovali v prvom
kole testovania 441 ľudí
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce sa počas víkendu 31.
októbra a 1. novembra 2020 zapojila do celoplošného
testovania obyvateľov na koronavírus COVID-19.
Za dva dni celkovo odobrali
zdravotníci vzorky 441 testovaným, z nich 7 bolo pozitívnych
a museli nastúpiť na povinnú karanténu. Nemocnica testovala
všetkých pacientov, zamestnancov nemocnice a ich najbližších
rodinných príbuzných. Ďalší 50
zdravotníci podali pomocnú
ruku ako členovia odberových
tímov v zlatomoraveckom regióne.
,,V našom odbernom mieste
sme vytvorili podmienky, aby
sa mohli prísť otestovať naši

kolegovia, ako aj najbližší rodinní príbuzní zamestnancov.
Organizovali sme aj komerčné PCR testy, ktorých celkovo
od piatku do nedele bolo 88,“
hovorí poverená riaditeľka nemocnice a námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Nina Horniaková. Všetko prebiehalo pokojne. Priamo v nemocnici podstúpili testovanie aj
všetci pacienti. ,,Je potešiteľné,
že sme zaznamenali len 7 pozitívnych prípadov. V prevažnej
väčšine sú to rodinní príslušníci

zamestnancov a iba jeden zamestnanec“ uviedla poverená
riaditeľka nemocnice.
Okrem toho nemocnica na
začiatku novembra evidovala
dvoch pozitívnych pacientov,
z nich nikto nepotreboval podporu umelej pľúcnej ventilácie.
„V mene vedenia nemocnice,
jej zamestnancov, rodinných
príslušníkov a v neposlednom
rade aj v mene pacientov chcem
vyjadriť úprimné poďakovanie
našim zdravotníkom a ostatným nezdravotníckym zamestnancom zainteresovaných do
procesu organizácie celoplošného testovania, za ich pomoc
a ochotu, za skvelo naplánovanú

logistiku, za zriadenie odberového miesta a zabezpečenie dostatočného množstva
ochranných prostriedkov. Ďakujem najmä za hodiny strávené pri dlhom a únavnom vyhodnocovaní zdravia ľudí, ktorí sú
nám blízki služobne, ale najmä
súkromne“ dodáva Horniaková.
„Víkend testovania bol veľmi
náročný, poznačený vyčerpaním a únavou, ale napriek tomu
našim zdravotníkom nechýbalo odhodlanie, radosť v očiach
a potešenie po skvele vykonanej
práci.“ uviedla na záver poverená riaditeľka.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK
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Ľudové tradície s Annou Michalkoc-Kudrejovou
Organizovanie folklórnych podujatí a propagácia ľudových zvykov a obyčajov v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach bolo úzko späté so vznikom Občianskeho združenia Prílepčianka pod vedením Anny Michalkoc-Kudrejovej.
Pani Anna Michalkoc-Kudrejová z mestskej časti Zlatých Moraviec Prílep v týchto
dňoch spomína na založenie bývalého OZ Prílepčianka v roku 1989 pri príležitosti
pripravovanej autobiografie.
Širokej kultúrnej verejnosti je
dobre známa organizovaním
rôznych výstav a folklórnych
podujatí nielen v samotných
Prílepoch, ale aj v spolupráci
s Mestským múzeom a Mestským strediskom kultúry
a športu v Zlatých Moravciach
so sídlom v Migazziho kaštieli.

Prílepské zvyky
Ľudové zvyky a tradície sú
národným kultúrnym dedičstvom našich predkov. Sme
hrdí na minulosť našich rodičov a starých rodičov, že tento
odkaz môžeme odovzdávať
našej budúcej generácii, aby
pokračovala v našich tradí
ciách pre krajší a veselší život,
povedala pani Kudrejová pri
otvorení Prvého ročníka Prílepských zvykov.

Pre úctu a zachovanie pamiatky starých ľudových
tradícií OZ Prílepčianka pravidelne organizovala v mestskej časti Zlatých Moraviec
Prílepy rôzne kultúrne podujatia počas celého roka. Patrili k nim Fašiangové sprievody obcou, Novoročné vinše,
Národopisné plesy, Deň žien,
Kvetná nedeľa, MDD, Vitie žatevného venca, Varenie lekváru, Mesiac úcty k starším,
Obecné páračky, Vítanie Mikuláša a iné. Na Prílepskych
floklórnych podujatiach bolo
vždy veselo s majstrami ľudovej zábavy Oľgou Ťažkou,
Vladimírom Rumankom, Irenou Vencelovou, Jozefom
Vencelom, Jánom Ďurechom
a Jozefom Sýkorom. Organizovanie speváckych vystúpení na hrade Hrušov a iných
miestach pod názvom Posolstvo piesní Slovensku a svetu venované 1150. výročiu
príchodu vierozvestcov sv.
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Bohatstvo a krása
našich slovenských
ľudových tradícií
Pani Kudrejová je známa
svojou dlhoročnou ľudovou
umeleckou činnosťou, ktorú
prezentovala na výstavách
Tradičnej ľudovej tvorby rôznymi technikami, ako je paličkovanie, vyšívanie, pletenie,
háčkovanie a rôzne interiérové doplnky. Vo svojej zbierke s veľkou láskou uchováva
vzácne historické predmety
zo života ľudí našich predkov.
K tým najvzácnejším patrí
zbierka starých oblečení z Požitavského regiónu. Z krojov
svadobné party, ktoré FS Inovec prezentoval pri svojom
vystúpení v USA. Rôzne odevy
dennej potreby na spoločenské príležitosti s neodmysliteľnými doplnkami, jednoduchých vyšívaných, sviatočných
korálových, čipkovaných
a mašľových čepcov. Zbierka sviatočných hodvábnych
šatiek, vlnených alebo kašmírových ručníkov. Pani Kudrejová sa rada zaodieva pri
rôznych slávnostných udalostiach doma a v zahraničí
do svojho tradičného ľudového kroja, ktorým jeho krásu

prezentovala aj na audiencii
u sv. Otca na púti v Medžugorí, Čenstochovej, Lurdoch
a vo Fatime.

Výchovno-vzdelávacie
programy
V čase fašiangov sa organizovali rôzne kultúrne podujatia, ktorými si pripomíname
naše staré slovenské zvyky
a tradície. Na dedinách sa počas dlhých zimných večerov
driapalo perie do chystanej
výbavy pre nevestu. Tradičné páračky trvali aj celú zimu.
Rada spomína na neopakovateľnú atmosféru tvorivých
dielní so žiakmi okolitých škôl
v rámci výchovno-vzdelávacieho programu Mestského
múzea v Zlatých Moravciach
s gajdošom Bernardom Garajom a lektorkami múzea
Vierou Tomovou a Kornéliou
Némešovou. Najvýznamnejšie kresťanské sviatky roka
bývali obohatené tvorivými
dielňami s pani Máriou Pekárovou poznávaním tajomnej
techniky pletenia korbáčov
s drevorezbárom Štefanom
Doskočom a výstavkou jeho
veľkonočnej umeleckej
(pokračovanie na str. 7)
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Ľudové tradície s Annou Michalkoc-Kudrejovou
(pokračovanie zo str. 6)
tvorby. Na znak ukončenia
žatvy sa organizovali Dožinky
so slávnostným odovzdaním
krásne vyzdobeného dožinkového venca do rúk gazdu.
Rozprávanie o ťažkých časoch,
kedy sa obilie kosilo ručne
s prezentáciou muzeálnych
úžitkových predmetov používaných na poliach počas
žatevných prác. Slivkobranie
patrilo jeseni s vôňou lekváru. Okolo jeho varenia počas
celého dňa bolo vždy veľa
roboty, ale i spevu a zábavy.
K neopakovateľnej atmosfére
kultúrnych podujatí patrili Vianoce pri vianočnom stromčeku a štedro prestretom stole
s mnohými zaujímavosťami

a zvyklosťami našich predkov,
ktoré začínajú Adventom, štyri
týždne pred Štedrým dňom
zasvätené duchovnému rozjímaniu a dobročinným akciám.
Nechýbali ani odborné prednášky riaditeľa Antona Števka
z Ponitrianskeho múzea v Nitre o vianočných sviatkoch, ako
ich v minulosti prežívali naši
starí rodičia spojené s pečením a zdobením voňavých
medovníkov v tvorivých dielňach s pani Helenou Tomajkovou.

Autorka publikácie
Prílepy 1354–2004
Pani Kudrejová so spoluautormi Alenou Dubcovou
a Hildou Kramárekovou svoju

publikáciu venovali obyvateľom Prílep, ktoré sú zaujímavé svojimi starými ľudovými
tradíciami od pečenia chleba,
pálenia domácej slivovice až
po odievanie našich predkov
a krásou regionálnych krojov.

Tiež pamiatke Dr. Štefanovi
Rakovskému a všetkým, ktorí
prispeli k propagácii ľudových
zvykov a tradícií v zlatomoraveckom regióne a na hornom
Požitaví.
Anton Kaiser

Tip na výlet po okolí: Navštívte novú rozhľadňu
na Vápennom vrchu
Rozmýšľate, kam by ste sa počas svojho voľna vybrali na
menší výlet? Okolie Zlatých Moraviec ponúka množstvo
zaujímavých možností. Jednou z nich je aj novopostavená vyhliadková veža, ktorá sa týči nad dedinkou Skýcov.

K rozhľadni sa dostanete jednoducho. Cestu k nej prehľadne navigujú informačné tabule, ktoré sú osadené v obci
Skýcov. Auto môžete nechať
za miestnym cintorínom. Odtiaľ sa poľnou cestou vyberiete hore na Vápenný vrch.
Cesta hore trvá pomalým

tempom približne 10 až 15
minút. Ide teda naozaj o nenáročný výstup, ktorý môžu
smelo absolvovať aj rodiny
s malými deťmi.
Na vrchole Vápenného
vrchu sa týči 18 metrov vysoká rozhľadňa. Ponúka výhľad až do vzdialenosti 100

kilometrov. Za vhodných poveternostných podmienok je
z jej vrcholu vidieť Malú Fatru
s Veľkým a Malým Kriváňom.
Drevená vyhliadková veža
je súčasťou približne dva kilometre dlhého náučného
chodníka, ktorý mapuje vápenkárske remeslo. Vápenný
vrch bol kedysi pokrytý štôlňami na lámanie vápenca. Na
trase chodníka sa nachádza
aj areál vápenných pecí. Vápenkárstvo patrilo v Skýcove

Výhľad z rozhľadne.

k najstarším remeslám. V minulosti sa tam nachádzalo 84
funkčných pecí, obci sa podarilo obnoviť tri objekty v pôvodnom štýle.
Rozhľadňa bola pre turistov
oficiálne sprístupnená v auguste tohto roka. Postavená
bola na mieste pôvodnej veži,
ktorá bola pre svoj zlý technický stav odstránená v roku
2011.
Peter Klimant
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Učiteľka z nášho regiónu vydala svoj prvý román
Mariana Mráziková Repiská (45) z Čaradíc vydala svoj
prvý román pre ženy pod názvom Stretávka. Autorka,
ktorá pracuje ako učiteľka na základnej škole, nám bližšie predstavila svoju knihu.
Ženský román Stretávka vyšiel
v polovici novembra 2020. Jeho
hlavnou hrdinkou je štyridsiatnička Katka, ktorá podobne ako
autorka, pracuje ako učiteľka
v základnej škole.
„Katka vyše dvadsať rokov
žije v harmonickom manželstve s manželom Marekom.
V ich vzťahu akoby ani po rokoch nechýbala iskra. Spolu
sa s láskou starajú o svoje dve
deti. Zmení sa niečo, keď sa
Katke pripletie do cesty bývalý
spolužiak, sympatický Andrej?
Okrem iného zažíva hlavná hrdinka prvú lásku svojej dcéry,
gymnazistky Lenky. Ako každá
zamestnaná matka zápasí Katka

často s nedostatkom času. V rodine Katkinej sestry zase riešim
problém mnohých súčasných
rodín - otecka, ktorý je príliš
pricucnutý k počítaču a rodine
sa venuje minimálne,“ opisuje
svoj román Mariana Mráziková
Repiská.
Kniha je podľa slov autorky
plná lásky, humoru a dobrého
jedla. Dej príbehu sa odohráva
v Zlatých Moravciach a v ich
blízkom okolí.
Román Stretávka je prvou
knihou Mariany Mrázikovej
Repiskej. Ako sama hovorí, už
mnoho rokov sa pohrávala
s myšlienkou, napísať nejaký
román. „V posledných rokoch

Mariana Mráziková Repiská
ma táto myšlienka prenasledovala akosi častejšie, deti mi
už trochu podrástli a povedala som si, že je načase splniť si
tento sen. To, že čítam predovšetkým knihy o láske, asi predurčilo motív knihy, do ktorej
som sa pustila. Inšpiráciu som
čerpala niekedy aj z môjho

reálneho života a okolia, ale to
boli iba také náznaky. Celý dej
knihy i postavy sú vymyslené,“
povedala autorka.
Ak vás upútavka na knihu
oslovila, môžete ju nájsť v zlatomoraveckých kníhkupectvách.
Peter Klimant

Zápisky z mestskej kroniky: Na Vianoce k nám
prichádzal Dedo Mráz na rakete
Za socializmu boli Vianoce iné ako dnes. Ulicami Zlatých Moraviec sa premával Dedo Mráz na rakete a námestie nám osvetľoval takzvaný strom republiky. Toto
sa o Vianociach píše v kronike Zlatých Moraviec...
Rozsvietenie stromčeka na námestí, vianočné trhy, koncerty,
divadlá či vianočné besiedky.
Takto nejako v skratke vyzerá
vianočné obdobie v Zlatých Moravciach v súčasnosti. Nebolo ale
tomu vždy tak. Ak sa obzrieme
späť do minulosti, v dobách socializmu sme vianočné sviatky
slávili v uliciach Zlatých Moraviec
odlišne oproti dnešku. Domácnosti síce navštevoval Ježiško,
oficiálne na pôde mesta však
o ňom nepadlo ani slovko. Dôležitú úlohu tu hral Dedo Mráz.
Záznam o ňom sa nachádza
v kronike mesta z roku 1959. Ako
sa tu píše, na Vianoce toho roku

sa tesne pred Štedrým dňom
konali v našom meste Slávnosti
Deda Mráza. Sprievod detí s balónikmi a farebnými čiapočkami
sa podľa kroniky tiahol od vtedajšej Topoľčianskej cesty až na
námestie do kaštieľa, kde bola
krátka slávnosť. Ak by ste čakali,
že Dedo Mráz bol mestom ťahaný na saniach, boli by ste sklamaní. „Dedo Mráz bol pekne nastrojený a šiel v sprievode, resp.
bol vezený v obrovskej rakete
na národnom automobile,“ píše
sa v kronike Zlatých Moraviec.
Čo presne znamená „národný
automobil“, nebolo vysvetlené.
Slávnosti Deda Mráza sa podľa

kroniky konávali v Moravciach
pravidelne v závere každého
roka. Táto socialistická verzia
Santa Clausa počas slávnosti
i obdarovávala deti, ktoré počas
roka poslúchali. „Dedo Mráz rozdával deťom darčeky za dobré
výsledky v škole ako i za poslušnosť v rodine,“ prezrádza kronika, záznam z roku 1980.
Ježiško ani Mikuláš síce darčeky verejne v rámci mesta neroznášali, ostatné symboly Vianoc
fungovali viac menej normálne.
Jeden z hlavných vianočných
symbolov mesta – vianočný
stromček na námestí, bol samozrejmosť aj počas socializmu.
Nemal však jednoduchý názov
– „vianočný stromček“, podľa
mestskej kroniky bol označovaný ako „vianočný strom republiky“. Označenie sa používalo na

začiatku 50-tych rokov minulého storočia. Neskôr slovko „republika“ z názvu vypadlo.
Mestská kronika Zlatých Moraviec je vo všeobecnosti skúpa na
slovo, čo sa týka zmienok o oslavách Vianoc počas socializmu.
Záznamov je tu skutočne málo.
Neznamená to ale, že sa tieto
oslavy nekonali pravidelne. Jeden zo záznamov jasne hovorí, že vianočné oslavy prebiehali
„každoročne“. Chýbajúce zmienky o Vianociach skôr hovoria
o postoji, ktorý k ním zastávala
vtedajšia vládna moc. Po páde
režimu sa to mení. Záznamy po
roku 1989 už pravidelne informujú o vianočných besiedkach,
koncertoch, Mikulášovi a o vianočných stromčekoch.
Peter Klimant
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Farár Zlatých Moraviec: Ako vyzerali prvé Vianoce
Cisár Augustus vydal rozkaz
vykonať súpis ľudu po celom
svete. Aj Izraelský národ patril pod nadvládu Ríma. Každý
mal povinnosť ísť sa zapísať do
mesta, z ktorého pochádzajú
jeho predkovia. Na základe
tohto ediktu sa Mária s Jozefom vybrali z dediny Nazaret
do Betlehema, ktorý leží asi
osem kilometrov od Jeruzalema. Jozef bol presvedčený, že
bez problémov nájde ubytovanie pre Máriu, najmä preto,
že bola v požehnanom stave.
Avšak márne hľadal miesto,
kde by sa mohol narodiť ten,
ktorému patrí nebo a zem. Jozef a Mária napokon našli úkryt
v jaskyni, ktorá slúžila ako maštaľ. Tam, v opustenej jaskyni, sa
narodil ten, ktorý nemal matku
v nebi a otca na zemi. Boh je
vždy tam, kde ho človek najmenej očakáva.
V najšpinavšom mieste na
svete v maštali sa narodila
Čistota. On, ktorého neskôr
umučili ľudia správajúci sa ako
zvieratá, sa narodil medzi zvieratami. On, ktorý o sebe povedal, že je „živým chlebom,
ktorý zostúpil z neba“, bol uložený do jasieľ, do ktorých sa
dáva pokrm. V hostinci nebolo
miesta, v maštali sa však našlo.

Hostinec je symbolom miesta,
kde sa zbieha verejná mienka
a nálady, kde sa stretávajú vládcovia sveta, kde medzi sebou
súťažia populárni a úspešní.
Ale maštaľ je miestom vydedencov, odmietnutých, zabudnutých. Svet mohol očakávať,
že sa Boží Syn narodí, ak sa
vôbec mal narodiť, v hostinci. Maštaľ by bola tým posledným miestom na svete, kde by
ho niekto hľadal. Boh je vždy
tam, kde ho človek najmenej
očakáva.
Žiadnej mysli na svete by nebolo napadlo, že ten, ktorý káže
Slnku zohrievať Zem, bude raz
odkázaný na vola a osla, aby ho
zohrievali svojím dychom; že
ten, ktorý zaodel zem trávou,
bude nahý; že ten, z ktorého rúk
vyšli planéty a svety, raz svojimi malými rúčkami nedočiahne mohutné hlavy dobytka; že
nohy, ktoré kráčali po večných
pahorkoch, raz budú príliš slabé
na to, aby urobili krok; že večné Slovo onemie; že Všemohúcnosť sa zaodeje do plienok; že Spása bude odpočívať
v jasliach; že Boh, prichádzajúci
na svet, bude taký bezmocný.
A práve preto ho mnohí prehliadajú. Boh je vždy tam, kde
ho človek najmenej očakáva.

Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com, AnnaliseArt

Ak maliar je doma vo svojom ateliéri, kde sa nachádzajú
maľby, ktoré sú dielom jeho
vlastnej mysle; ak sochár je
doma medzi svojimi sochami, ktoré sú dielom jeho rúk;
ak muž je doma vo svojej vinici, ktorú vysadil a ak otec je
doma medzi svojimi deťmi,
lebo sú jeho vlastné, potom
svet dokazuje, že istotne ten,
ktorý ho stvoril, by v ňom mal
byť doma. Mal by doň prísť
ako umelec do svojho ateliéru
a ako otec do svojho domu.
Ale ak Stvoriteľ prišiel medzi
svoje stvorenia, a tie ho odmietli, ak Boh prišiel medzi
svojich, a tí ho neprijali, ak je
bez domova vo svojom vlastnom dome, to pre svetské
zmýšľanie znamená iba jedno: nie je možné, aby to dieťa
bolo Bohom. A práve preto ho
ľudia prehliadli. Boh je vždy
tam, kde ho človek najmenej
očakáva.
Syn Boží sa narodil v jaskyni,
a preto každý, kto chce vojsť
a uzrieť ho, musí sa skloniť. Úklon je znakom pokory. Pyšní
sa odmietajú skloniť, a preto
im Boh uniká. Ale tí, ktorí sklonia svoje ego a vstúpia, zistia,
že nevošli do jaskyne, ale do
nového sveta, v ktorom Dieťa

sediace v lone svojej matky,
im ponúka nový život, lebo
tým, ktorí ho prijali, dal moc
stať sa Božími deťmi. Jasle
a kríž sú dva protipóly Spasiteľovho života! Prijal jasle,
lebo v hostinci nebolo miesto,
a prijal kríž, lebo ľudia vyhlásili:
„Tohto nechceme mať za kráľa.“ Nechcený pri príchode na
svet, odmietnutý pri odchode
z neho, na začiatku vložený
do cudzích jasieľ a na konci
do cudzieho hrobu. V Betleheme bol pri ňom vôl a osol, na
Kalvárii mal po stranách kríža
dvoch lotrov. Po narodení ho
zavinuli do plienok, po smrti
ho zavinuli do plátna a uložili
do hrobu. Avšak v hrobe by
ste ho hľadali márne. On sa
nenarodil v Betleheme na to,
aby bol navždy uložený v hrobe v Jeruzaleme. Narodil sa,
aby žil a bol večným Kráľom
ľudského srdca. Tam ho hľadaj,
nie v cudzom, ale vo svojom
srdci. Boh je vždy tam, kde ho
človek najmenej očakáva.
Všetkým čitateľom prajem
pokojné a požehnané sviatky
narodenia Pána.

Peter Štálnik,
Farár Zlatých Moraviec
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Sto rokov od založenia futbalového klubu
v Zlatých Moravciach
V tomto roku si pripomíname mimoriadne okrúhle
výročie - sto rokov od založenia prvého futbalového
klubu v našom meste.
Bohužiaľ, z dôvodu obmedzení v súvislosti s vážnou
situáciou a opatreniami proti pandémii ochorenia spôsobeného koronavírusom, sa
nemohli uskutočniť plánované podujatia, na ktorých
by sme si mohli slávnostným spôsobom pripomenúť
históriu futbalu v Zlatých

Moravciach, tohto najmasovejšieho a zároveň najpopulárnejšieho športu na svete.
Veríme, že slávnostné po
dujatie na počesť jubilejného 100. výročia futbalu v našom meste sa uskutoční na
budúci rok.
Pri tejto príležitosti sa pripravuje vydanie publikácie

o Storočnici futbalu v Zlatých Moravciach. Kniha bude
mapovať históriu futbalu od
založenia prvého oficiálneho
klubu Zlato–moravecký football club (ZFC) v roku 1920. Na
množstve fotografií si budeme môcť pripomenúť stovky hráčov, desiatky trénerov
a funkcionárov, ktorí majú
zásluhy na reprezentácii tohto najúspešnejšieho športu v našom meste. Okrem
fotografií si fanúšikovia

zlatomoravského futbalu nájdu v knihe aj všetky výsledky
zápasov, konečné tabuľky
jednotlivých súťažných ročníkov, hráčov a strelcov našich gólov.
Pre záujemcov o históriu
športu som vybral zopár fotografií, ktoré nám približujú
niektoré významné udalosti
a úspechy futbalu v Zlatých
Moravciach.
Ľudovít Chládek

Na snímke z roku 1923 sú funkcionári a futbalisti ZFC Zlaté
Moravce spolu s manžeľkami a partnerkami na maškarnom
večierku, z ktorého finančný výťažok slúžil pre potreby a činnosť futbalového klubu.

1923 - Mužstvo ZFC v zeleno - bielych pásikovaných dresoch, v pravo Dr. Július Lányi predseda ZFC Zlaté Moravce.

1939 mužstvo ZFC Zlaté Moravce zľava: Cvik Ondrej, Benkovič
Štefan, Holý Ľudovít, Bielik Pavol, Haspra, Valo Jozef, Rosenbaum (Rosina), Šutka Karol, Baťala František, Petrovič, Hudec,
Múka Štefan – tajomník ZFC, Mejzlík Rudolf – predseda ZFC

1958 - Slávnostné otvorenie novopostaveného všešportového štadióna v Zlatých Moravciach. Mužstvo TJ Spartak
nastupuje na priateľský zápas s Trenčínom, ktorý sledovalo
vyše 2000 divákov
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Nový športový areál
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Zlatých
Moravciach patrí k školám s dlhoročnou tradíciou a počas svojej existencie otvorila brány mnohým mladým ľuďom, aby ich pripravila do ich profesného života alebo
im zabezpečila kvalitnú prípravu pre ich ďalšie štúdium
na vysokej škole.

Všetky študijné i učebné odbory sú zamerané na ekonomiku, obchod a služby, a tak
sa škola dnes môže pochváliť
mnohými absolventmi, ktorí jej robia dobré meno v oblasti gastronomických služieb,
marketingu, v ekonomickej
oblasti alebo v službách kozmeticko - kaderníckeho zamerania.
Škola disponuje kvalitným

pedagogickým kolektívom,
ktorý odovzdáva svoje bohaté odborné vedomosti
a zručnosti študentom v rámci teoretického i praktického
vyučovania. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v odborných učebniach, jazykových laboratóriách, na plne
vybavených pracoviskách
praktického vyučovania, ktoré zodpovedajú požiadavkám

modernej spoločnosti a využívajú všetky dostupné prostriedky IKT.
Pri príprave mladých ľudí do
ich profesného života je potrebné aj posilňovanie a udržiavanie ich fyzického zdravia a kondície. A hoci mala
škola k dispozícii moderne
vybavenú telocvičňu s posilňovňou, predsa len jej snom
bolo vybudovanie vonkajších
priestorov pre prípravu a tréning študentov či už na rôzne
športové súťaže stredoškolskej mládeže alebo na popoludňajšie športové aktivity
v rámci krúžkov či tréningov.
Tento sen sa stal skutočnosťou v septembri tohoto školského roka, kedy bol v areáli
našej školy skolaudovaný moderný atletický ovál s tartanovým povrchom, multifunkčné ihrisko s umelou trávou
s možnosťou futbalového,
basketbalového, tenisového, hádzanárskeho využitia,
priestory pre skok do diaľky,
či vrh guľou. Týmto sa otvorili
nové možnosti pre dokonalejšiu prípravu našej mládeže

na športové zápolenie v rôznych atletických disciplínach
a kolektívnych športoch aj pre
našu novú kolegyňu – telocvikárku Darinu Kozolkovú, ktorá prebrala štafetu po svojom
predchodcovi – našom dlhoročnom kolegovi Jánovi Šipošovi. Darinka spolupracuje so
Slovenským atletickým zväzom, je trénerkou Atletického
klubu Zlaté Moravce a pripravuje a trénuje deti už od útleho veku – 5 rokov.
Veríme, že vďaka novému
športovému areálu bude
v budúcnosti škola dosahovať stále lepšie a lepšie výsledky a naši študenti objavia čaro
pohybu a areál budú naplno
využívať.
Touto cestou by sme chceli
poďakovať Nitrianskemu samosprávnemu kraju, z ktorého
prostriedkov bol areál vybudovaný, sfunkčnený a odovzdaný do užívania.
Všetkým jeho užívateľom želáme veľa športových úspechov.
SOŠ obchodu a služieb
v Zlatých Moravciach

Aj počas dištančného vzdelávania sa študenti
zúčastnili medzinárodného veľtrhu
Študentky III. A triedy, odboru obchod a podnikanie,
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce sa 10. novembra až 12. novembra 2020 zúčastnili Medzinárodného online veľtrhu cvičných firiem 2020.
Veľtrh každoročne organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava
a Slovenské centrum cvičných firiem Bratislava.
Tento školský rok naše
študentky obnovili činnosť
cestovnej kancelárie CK
LIFE.

Ich CK ponúka zájazdy
do okolia nášho mesta.
Ešte v čase prezenčného
v yučovania nafotili zaujímavosti nášho regiónu
a zozbierali nové informácie o nich. Počas krúžkovej činnosti všetk y text y
preložili do anglického

jaz yka a na v yučovacích
hodinách - cvičná firma,
v y tvorili katalóg, vizitku,
logo, slogan a prezentáciu firmy.
Keďže v polovici októbra
sa stredné školy pre študentov zatvorili, museli posledné detaily dolaďovať
doma, individuálne a konzultovať cez internet.
Hoci bolo náročné zvládnuť prípravu a reprezentáciu firmy v online priestore,

naše študentky sa nezľakli
a úspešne sa popasovali
s novou výzvou.
Ing. M. Čurná,
triedna učiteľka
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„Vysaďme si strom a napíšme mu odkaz!“ – Deň
stromov  na ZŠ Mojmírova
Stromy ...organizmy, ktoré
patria medzi najstaršie a najdlhovekejšie organizmy na
našej planéte. Stromy...organizmy, bez ktorých by sme
nemali čo dýchať. Stromy...
organizmy, ktoré nám dávajú
energiu, silu a krásu. Človek si
od nepamäti uvedomuje ich
hodnotu. Strom zohrával nenahraditeľnú úlohu vo vývoji
ľudstva. Pre život človeka prinášali stromy veľký hmatateľný úžitok. Poskytovali ľuďom
ochranu, dôležitý stavebný
materiál, zdroj tepla a obživu.
Človek obdivoval ich mohutnosť a dlhovekosť. Významná
prítomnosť stromov v živote človeka, úcta k stromom,
ba i bázeň pred nimi, sa odrážala v bohatých prejavoch
duchovného života človeka,
mýtoch a zvykoch spojenými so symbolikou drevín. Niet
preto divu, že aj strom má svoj
deň v kalendári. Vo svete sa
oslavuje Medzinárodný deň
stromov 20. októbra, a to od
roku 1872, kedy s touto myšlienkou prišiel novinár J. Sterling Morton v USA. Bol zástancom myšlienky, že prítomnosť
stromov v okolí zlepšuje klímu
ako aj pôdne vlastnosti. Nezostal však len pri písaní článkov
s touto tematikou, ale vyzval
občanov, aby sa 4. januára
1872 zapojili do Dňa stromov
vysadením stromčekov vo
svojom okolí. Odhaduje sa, že
v rámci jeho iniciatívy vysadili
v Nebraske viac ako jeden miliónov stromov.
K myšlienke pripomenúť si
Deň stromov a vysadiť stromčeky, sme sa pridali aj my v našej škole. Žiaci 5.A a 5.B triedy
vysadili 8 malých koniferov
v priestore pri pavilóne C.
Vyhradili sme stromčekom

miesto, kde si ich môžu pozrieť všetci žiaci a kde budeme sledovať, ako nám rastú.
V rámci tohto dňa sme sa zaujímali aj o ostatné stromy,
dreviny v ekosystéme našej
školy. A že ich máme v areáli
naozaj dosť, sme si uvedomili, keď sme ich spoznávali. Na
spoznávanie drevín sme využili
okrem iného aj aplikáciu PlantNet. Je to obrazová aplikácia
na identifikáciu rastlín, ktorú
vyvinuli francúzske výskumné
organizácie Cirad, INRA. Pomáha identifikovať druhy rastlín
z fotografií na základe softvéru pre vizuálne rozpoznanie.
Žiaci veľmi zaujato a pozorne
sledovali, ako sa dá s touto aplikáciou v mobilnom telefóne
pracovať a určovať tie dreviny,
ktoré nepoznajú. Dreviny sme
si určili a pomocou aplikácie aj
správnosť určenia overili. Ďalšou aktivitou, ktorú žiaci absolvovali už v domácom prostredí
počas dištančného vyučovania, bol „Odkaz pre strom“. Každý žiak z 5.A a 5.B triedy napísal
svoj odkaz na vytlačený obrázok stromu. Krásne vyfarbené
stromy niesli v sebe ešte krajšie
„odkazy“.

Z množstva mnohých to
boli napr.: „Som rád, že rastieš
a že nám dávaš čerstvý vzduch,“ „Ďakujem strom za kyslík a za veľký prísun energie,“ „Chcem, aby si rástol,“
„Si pre nás dôležitý,“ „Chcem
ťa chrániť“...a mnohé ďalšie.
Som rada, že piataci takto
jednoducho vyjadrili svoj
pocit k stromom a uvedomili si tak dôležitosť a význam
stromu. Piatakov som taktiež
vyzvala, že sa môžu zapojiť
do kvízu s názvom „Čo nám
rozprávajú stromy“, ktorý
pre širokú verejnosť pripravila Štátna ochrana prírody
SR práve pri príležitosti Dňa
stromov. Skúsili ste sa niekedy
započúvať do hlasu šumiaceho lístia, počúvať vŕzgavé
zvuky vo vetre ohýbajúceho
sa stromu? Alebo čo by povedal taký ticho stojaci mohutný 8 000-ročný smrek? Mali
by sme sa snažiť porozumieť
im. Pochopiť, aké sú dôležité
v našom živote a čo pre nás
znamenajú. Sú pre nás vzácnym darom. V dobe klimatických zmien a znižovania biodiverzity môžu byť zdrojom
našej inšpirácie a studňou

našej múdrosti. Hlavným cieľom súťažného kvízu je poukázať na význam a dôležitosť stromov pre život, objaviť
známe druhy stromov a dozvedieť sa o nich rôzne zaujímavosti. Do kvízu sa zapojili viacerí žiaci, medzi prvými
Adamko Havran z 5.B a Viktor
Vereš z 5.A triedy. Môžu vyhrať vecné ceny od ŠOPSR,
držíme im palce.
Čo dodať na záver? Je nesmierne dôležité viesť deti
k ochrane prírody, životného prostredia... stromov. Je
potrebné im o tom hovoriť
a ukázať možnosti. Iba tak
dosiahneme, že budú na to
myslieť a konať. Som rada, že
sme sa k tomu aspoň trochu
priblížili. Pevne verím, že keď
sa deti budú v budúcnosti
pozerať na stromy, budú ich
vnímať ako výnimočné organizmy a budú si ich vážiť
a chrániť. Pretože ako povedal Hermann Hesse: „Stromy
sú svätyne...kto im vie načúvať, sa dozvie pravdu.“

PaedDr. Hana Verešpejová

Strana 13

ŠKOLY

December 2020

Najusilovnejší študenti jazykov v Nitrianskom
kraji sú zo Zlatých Moraviec
Zvíťazili v krajskom kole celoslovenskej jazykovej súťaže, z ktorej sa môžu prebojovať až do unikátneho česko-slovenského finále.
Žiaci 2.B triedy z Gymnázia J. Kráľa v Zlatých Moravciach zvíťazili v krajskom kole
celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom
Jesenný WocaBee šampionát. Súťaž prebieha na základných a stredných školách
od začiatku novembra. Súťaží
sa vo všetkých cudzích jazykoch a výhradne online. Kritériom hodnotenia je usilovnosť
žiakov v učení sa novej slovnej zásoby. Žiaci z 2.B triedy
v týchto dňoch bojujú o titul
najusilovnejších študentov cudzích jazykov na Slovensku,
ktorí sa vo finále stretnú s najlepšími z Českej republiky.
Druhý ročník súťaže Jesenný
WocaBee šampionát organizuje na školách poskytovateľ
inovatívnej aplikácie WocaBee na učenie cudzích slovíčok. Aplikáciu školy využívajú
denne vo výučbe cudzích jazykov, pričom sa mimoriadne osvedčila najmä v období dištančného vzdelávania.
Na jar tohto roku ju vyskúšalo

až 300 000 žiakov a učiteľov
u nás aj v zahraničí.
Žiaci sa v aplikácii učia hravou formou novú slovnú zásobu, za čo získavajú body, tzv.
WocaPoints. Čím viac precvičujú, tým viac bodov získajú
a viac sa naučia. Práve usilovnosť v učení je kritériom hodnotenia úspechu v Jesennom
WocaBee šampionáte. Víťazí trieda, ktorá získa najvyšší
priemerný počet WocaPoints
na žiaka.
Jesenný WocaBee šampionát odštartoval 9. novembra
okresnými kolami. Výhercovia
z okresov postúpili o týždeň
do krajských súťaží, a tí najlepší z každého kraja aktuálne bojujú o výhru v celoslovenskej
súťaži. V Nitrianskom zvíťazili
žiaci triedy 2.B z Gymnázia J.
Kráľa v Zlatých Moravciach.
Pani učiteľka Alena Rakovská, ktorá vo víťaznej triede
vyučuje anglický jazyk, hodnotí samotnú súťaž ako aj
výsledky svojich žiakov nasledovne: „Už po víťazstve

v okresnom kole som vyzdvihla to, že musia pracovať
ako kolektív, ak chcú byť v súťaži úspešní a páči sa mi, že sa
dokážu vzájomne tak zdravo
vyhecovať k dobrému výkonu. Sú ambiciózni a súťaživí,
zo súťaže majú radosť. Oni sa
šampionátu zúčastnili s vynikajúcim výsledkom už minulý
rok, a tak vedeli, do čoho idú
a čo ich čaká. Vedeli, že sú to
hodiny strávené pri počítači, ale ako mi povedal niekto
z nich –„aj bez WocaBee by
sme tam sedeli, takto aspoň
robíme niečo užitočné!“. Tých
menej aktívnych motivovala
jednotka za dosiahnutý dohodnutý limit bodov.“
Žiaci majú dobré šance na
umiestnenie aj v celoslovenskej súťaži. V krajskom kole dosiahli priemerný denný počet
až 4146 WocaPoints na žiaka.
Pre lepšiu predstavu – každá
správna odpoveď pri precvičovaní znamená zisk približne
2 WocaPoints. V celoslovenskom kole sa finalisti nové slovíčka učia ešte dôkladnejšie,
keďže titul celoslovenského
šampióna majú už na dosah.
Programátor Michal Ošvát,

ktorý je autorom aplikácie
WocaBee hovorí: „Som veľmi rád, že účasť aj zapojenie
žiakov v druhom ročníku Jesenného WocaBee šampionátu prekročila naše očakávania. Celkovo sa súťaže
v tomto roku zúčastnilo až 45
000 študentov cudzích jazykov zo Slovenska aj z Českej
republiky. Víťazi v okresných
ako aj krajských kôl majú svoje prvenstvo skutočne zaslúžené. V tomto ročníku sme
šampionát navyše obohatili
o unikátne česko-slovenské finále, v ktorom sa stretnú víťazi
celonárodných súťaží z oboch
krajín. Verím, že naša súťaž Jesenný WocaBee šampionát je
pre všetkých žiakov v tomto
náročnom období vítanou
motiváciou k učeniu.“
Celoslovenského víťaza Jesenného WocaBee šampionátu 2020 spoznáme koncom
novembra, a víťaza česko-slovenského kola už začiatkom
decembra. Prajeme žiakom
z nášho kraja veľa úspechov
v učení!

WocaBee
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov
vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce formou
priameho prenájmu
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017, účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku na
prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve
mesta formou priameho prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 22,20 m2 nachádzajúce sa
na 1. poschodí v budove so súpisným číslom 1330 (Daňový
úrad) na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely 1129/2
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na
LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce, účel využitia
prenajímaných nebytových priestorov: kancelária na administratívne účely, služby.

Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 22.12.2020
o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových
priestorov získate na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, (Mestský úrad; Predaj,
prenájom), prípadne na č. telefónu 037/69 239 22 (Oddelenie
majetkovo – právne MsÚ Zlaté Moravce).

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta
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Vážení Zlatomoravčania,
v mene celého kolektívu Mestského úradu, všetkých zamestnancov mesta
a poslancov mestského zastupiteľstva Vám želám príjemné prežitie
vianočných sviatkov a do Nového roka 2021
Vám prajem najmä pevné zdravie, kopec šťastia,
veľa Božieho požehnania, nech sa Vám darí
v pracovnom aj osobnom živote.

Požehnané a veselé Vianoce!

PaedDr. Dušan Husár,
Primátor mesta Zlaté Moravce
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