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V tomto čísle:
Opatrenia
v nemocnici
Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, prijala
v súvislosti s rizikom šírenia
koronavírusu potrebné kroky
a mimoriadne opatrenia, ktoré sa týkajú organizácie a chodu nemocnice
Čítajte na strane 3

Petícia proti
hazardu
V deň konania parlamentných volieb mali občania Zlatých Moraviec možnosť vyjadriť svoj názor aj ohľadom
hazardu. Dobrovoľníci zbierali
podpisy pod petíciu, ktorej cieľom je ukončiť prevádzkovanie
výherných hracích automatov
v našom meste.
Čítajte na strane 4

Slovo
kňaza
V tento mesiac zažívame
najväčšie sviatky kresťanov –
Veľkú noc. Pri tejto príležitosti uverejňujeme sviatočný príhovor farára Zlatých Moraviec
Petra Štálnika.
Čítajte na strane 8

Výroba
rúška
Ako si doma vyrobiť vlastné
ochranné rúško na tvár, ako
ho dezinfikovať, prípadne nakladať s jednorázovými rúškami? Odpovedá člen ekologického občianskeho združenia
Pestrec.
Čítajte na strane 9

Dezinfekcia priestorov Mestského strediska kultúry a športu.

Koronavírus: Mesto Zlaté Moravce
zaviedlo prísne opatrenia
V súvislosti s rizikom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom zaviedlo naše mesto, podobne ako iné slovenské a zahraničné mestá, sériu prísnych
opatrení. Dotýkajú sa verejného života a fungovania
samosprávy.
„Naším prvoradým cieľom
je zabezpečiť ochranu zdravia obyvateľov Zlatých Moraviec, ako aj pracovníkov mesta
a mestských organizácií. Z toho
dôvodu sme pristúpili k zavedeniu viacerých opatrení, ktoré
u nás dočasne obmedzia život
na viacerých úrovniach. Chcel
by som všetkých spoluobčanov ubezpečiť, že od zmienky
o prvých prípadoch nového
vírusu sme s členmi krízového
štábu mesta, zástupcami organizácií a regionálnym úradom
verejného zdravotníctva konzultovali postupy, možnosti,
aby sme zabezpečili bezpečnosť ľudí a v maximálnej miere
zabránili rozširovaniu vírusu na

území mesta. Prosím o zodpovednosť a trpezlivosť,“ vyjadril
sa k aktuálnej situácii primátor
Zlatých Moraviec Dušan Husár.
Pre riziko šírenia koronavírusu
je neustále v pohotovosti Krízový štáb mesta Zlaté Moravce.
Jeho členovia, primátor Dušan
Husár, prednosta radnice Marián
Kováč, náčelník Mestskej polície
Marián Takáč, riaditeľ Službytu
Peter Sendlai, zastupujúci riaditeľ Technických služieb Ján
Korista a Marek Horvát, vedúci
oddelenia vnútornej správy a
služieb občanom Mestského
úradu, sa stretávajú pravidelne, prispôsobujú sa aktuálnej
situácii a podľa nej vydávajú
nové opatrenia.

„Prvé väčšie opatrenia sme
zaviedli do praxe už 9. marca
2020. Od tohto dátumu sme
obmedzili organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na území Zlatých
Moraviec. Mimo prevádzku sa
ocitlo kino, divadlo, denné centrum a knižnica. Zavedený bol
aj zákaz návštev v Zariadení
a domu opatrovateľskej služby.
Všetky tieto obmedzenia sú stále v platnosti až do odvolania,“
pripomenul primátor.

Obmedzený
režim radnice
V polovici mesiaca marec sa
pristúpilo k ďalšiemu radikálnemu kroku. Do 27. marca boli
pre občanov zatvorené brány
mestského úradu a všetkých
mestských podnikov. Na týchto pracoviskách sa nachádzala
len časť zamestnancov, ktorí
(pokračovanie na str. 2)
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Koronavírus: Mesto Zlaté Moravce zaviedlo prísne opatrenia
(pokračovanie zo str. 1)
vykonávali neodkladné pracovné povinnosti.
Radnica bola pre ľudí opäť
prístupná až od 30. marca
2020, no stále v obmedzenom
režime. Úradné hodiny boli od
tohto dátumu upravené: od
8.00 hodiny do 11.00 hodiny.
„Do budovy mestského úradu, kde sú poskytované služby pre občanov, je umožnený
vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Výnimkou je počas
úradných hodín len podateľňa
a matrika,“ informuje magistrát.
Vstup do budovy je možný len
s rúškom.

Seniori dostali rúška
Práve rúška sú v týchto dňoch
nedostatkovým tovarom všade
na Slovensku. Krízový štáb mesta sa preto rozhodol zrealizovať
nákup a distribúciu ochranných
rúšok na tvár pre seniorov nad

64 rokov. Zabezpečené boli kvalitné bavlnené rúška, ktoré na
rozdiel od tých jednorázových
je možné po vypratí či ožehlení bezpečne znova použiť.
S ich postupnou distribúciou
po všetkých mestských obvodoch sa začalo 25. marca 2020.
Roznášajú ich samotní mestskí
poslanci. Seniori ich dostávajú
zadarmo do schránok, aby sa
zamedzilo priamemu kontaktu, čím sa znižuje riziko prenosu vírusu.

Ďalšie opatrenia
Krízový štáb mesta ďalej zaviedol napríklad aj tieto opatrenia: nariadenie dezinfekcie
priestorov magistrátu, mestských škôl, mestských podnikov, Centra voľného času
a Domu opatrovateľskej služby; verejne prístupné detské ihriská boli zabezpečené
proti vstupu; až do odvolania
bol obmedzený predaj na

mestskom trhovisku, ktoré
aktuálne môže ponúkať len
potraviny, krmivá pre zvieratá
a hygienické, ochranné a dezinfekčné prostriedky pre obyvateľov. K tomuto od 1. apríla 2020 pribudol voľný predaj
prebytkov potravín, ovocia, zeleniny, osiva, sadiva a záhradníckych potrieb. Ďalej bolo
krízovým štábom zabezpečené šírenie informačných materiálov týkajúcich sa ochrany
pred koronavírusom pre marginalizované rómske komunity
(MRK) na Ulici 1. mája a bola
zavedená pravidelná dodávka
pitnej vody pre MRK v mestskej časti Chyzerovce. Všetky
ďalšie opatrenia nájdete uverejnené na webe mesta.
Samostatnou kapitolou sú
školy a školské zariadenia. Tie
boli všetky na základe nariadenia vlády zatvorené celoplošne
od 16. marca 2020. Mimo prevádzky mali pôvodne zotrvať

minimálne po dobu 14 dní.
Nový minister školstva Branislav Gröhling (SaS) však dňa
24. marca 2020 informoval, že
brány škôl ostanú zatvorené aj
po 30. marci 2020, a to až do
odvolania.

Informovanosť
občanov
Nové opatrenia môžu v Zlatých Moravciach pribúdať každým dňom. Všetko závisí od
ďalšieho vývoja situácie. Je
preto dôležité pravidelne sledovať webovú stránku mesta
Zlaté Moravce – www.zlatemoravce.eu, kde sú k dispozícií najnovšie správy.
Mestský úrad taktiež občanom odporúča, pokiaľ tak
ešte neurobili, aby sa prihlásili
na odber informačných sms
správ. Môžu tak urobiť na vyššie uvedenom webe pod sekciou – Sms, email služba.
Peter Klimant

Rozdali rúška a mydlá pre sociálne slabšie rodiny
Terénna sociálna práca (TSP) v Zlatých Moravciach
zorganizovala za pomoci dobrovoľníkov pomocnú akciu určenú pre sociálne slabšie rodiny. Boli im rozdané
rúška a mydlá.
S pomocnou akciou sa začalo v pondelok 23. marca 2020.
Len za prvé dva dni bolo rozdaných 434 kusov rúšok. Spolu s nimi sa rozdávali aj mydlá.
TSP Zlaté Moravce chce v tejto akcii pokračovať aj naďalej,
podľa toho koľko rúšok bude
mať k dispozícii.
„Koronavírus sa stal všade
na svete aktuálnou témou
číslo jedna. Keďže sme všetci
ohrození, neostáva nám nič
iné, ako sa chrániť dodržiavaním hygieny a nosením rúška.
Rúška sú však ťažko dostupné. Ľudí bez ochrany tváre

nevpustia do žiadnych obchodov. Sú ľudia, ktorí si však
nemajú ako zabezpečiť rúška
a sú odkázaní na pomoc, čiže
sociálne slabšie rodiny,“ hovorí
Klaudia Antolová z TSP Zlaté
Moravce.
Myšlienka pomoci rodinám v núdzi v podobe darovania rúšok vznikla podľa jej
slov v hlave jedného z pátrov
z Kostola Bratov Tešiteľov
v Zlatých Moravciach.
„Oslovil zopár žien, ktoré sa
hneď pustili do šitia rúšok.
Roznášané sú spolu s mydlami, ktoré dostali od sponzora

Terénne sociálne pracovníčky
mesta, ktorých úlohou je teraz
zabezpečiť osvetu medzi obyvateľmi,“ povedala Antolová.
Pracovníčky rodinám v núdzi vysvetľujú, prečo je dôležité, chrániť si tvár rúškom
a ako sa majú správne starať
o ich údržbu. „TSP v Zlatých

Moravciach ďakuje sponzorom za zakúpený materiál na
výrobu rúšok, hygienických
potrieb a hlavne dobrovoľníčkam, ktoré venujú svoj voľný
čas na ich výrobu,“ povedala
na záver členka TSP.
Peter Klimant
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Nemocnica v Zlatých Moravciach sprísňuje
v súvislosti s COVID-19 opatrenia
Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, prijala
potrebné kroky a mimoriadne opatrenia, ktoré sa týkajú
organizácie a chodu nemocnice. Ich cieľom je ochrániť
zamestnancov nemocnice, ako aj iných pacientov a zabrániť tak prípadnému šíreniu koronavírusu COVID-19.
Dňa 17. marca 2020 bola
v zlatomoraveckej nemocnici
pri hlavnom vstupe umiestnená informačná tabuľa Zákazu
vstupu nepovolaným osobám
počas trvania chrípkovej epidémie, ako aj informácia o Kontaktnom mieste, ktoré je zriadené na II. poschodí v budove
Laboratórnej medicíny (bývalé
detské odd.). Pri vstupe do areálu je pacientom kontrolovaná
telesná teplota, zároveň sú povinní vyplniť dotazník, prostredníctvom ktorého sa zisťuje cestovateľská anamnéza pacienta.
Vzhľadom na závažnosť situácie a ochrany nášho zdravotníckeho personálu nie je možné
pacienta ošetriť bez vyplnenia
dotazníka a odmeranej teploty.
Zároveň žiadame všetkých
pacientov, ktorí majú podozrenie alebo príznaky koronavírusu, aby bezodkladne volali na

telefónne číslo 037 6905 353,
prípadne na telefónne číslo 037
6905 247 (po-pi a v so-ne-sviatok v čase od 16:00 do 22:00
hodiny), následne bude riešené ďalšie smerovanie a liečba
pacienta.
Spoločnosť AGEL k súčasnej
situácii, spojenej s výskytom
tohoto vírusu, pristupuje mimoriadne zodpovedne. Spoločnosť vykonáva všetky odporúčané kroky a usmernenia
Ministerstva zdravotníctva SR,
Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva. Pripravenosť 12 zdravotníckych
zariadení je systémovo riadená predstavenstvom AGEL
SK a najmä medicínskym riaditeľom a vedúcimi lekármi
východného a západného
klastra. Na dennej báze je riadená komunikácia s jednotlivými
zdravotnickými zariadeniami,

Hlavná brána nemocnice je nateraz zatvorená.
analýza aktuálneho stavu, kontrola situácie v jednotlivých
zdravotníckych zariadeniach.
Prioritou je aktívne vyhľadávanie pacientov s možným podozrením na infekčné ochorenia,
v jednotlivých nemocniciach
boli zriadené izolačné miestnosti, na LCD monitoroch
v nemocniciach bol nasadený
informačný videospot pre pacientov o základných preventívnych opatreniach ku koronavírusu.
Zároveň intenzívne chránime
personál našich zdravotníckych
zariadení, všetci boli poučení

o preventívnych opatreniach
a ochrane zdravia. Personál
našich ZZ má preventívny zákaz zúčastňovať sa na poradách, zhromaždeniach a zasadnutiach väčšieho rozsahu
aj v rámci svojich pracovísk,
denne sa kontroluje stav a nakladanie s osobnými ochrannými pomôckami a dezinfekciou.
Samozrejmosťou je zvýšenie
frekvencie dezinfikovania plôch
a priestorov našich pracovísk.

Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK

Dezinfekcia autobusových zastávok, lavičiek a košov
V rámci preventívnych opatrení v boji proti šíreniu
koronavírusu spustilo mesto Zlaté Moravce rozsiahlu
dezinfekciu verejných priestorov.

Námestie Andreja Hlinku.

Prvá dezinfekcia sa uskutočnila hneď začiatkom apríla. Opakovať sa bude v pravidelných
intervaloch až do odvolania.
Mesto sa zameralo na autobusové zastávky, verejné lavičky
a smetné nádoby. Čistia sa v celom meste, rovnako aj v oboch
okrajových mestských častiach.
O tomto opatrení rozhodol Krízový štáb mesta. Dezinfekciu
vykonávajú zlatomoravecké
Technické služby.
„Čistiace práce vykonáva náš
riadne vyškolený zamestnanec,
ktorý je vybavený ochranným

oblekom a profesionálnym dezinfekčným prípravkom,“ uviedol zastupujúci riaditeľ Technických služieb Ján Korista.
Okrem tejto akcie v meste postupne prebieha aj dezinfekcia
vnútorných priestorov budov
patriacich mestu. Tú už ale
vykonáva certifikovaná čistiaca spoločnosť. Dezinfikovaná
bola napríklad radnica, budovy mestských podnikov, Dom
opatrovateľskej služby či domy
smútku všetkých cintorínov.
Peter Klimant
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Petíciu proti hazardu v Moravciach podpísalo
viac ako 4-tisíc občanov
V deň konania volieb do Národnej rady SR – v sobotu 29.
februára 2020 mali občania Zlatých Moraviec možnosť
vyjadriť svoj názor aj ohľadom hazardu. Dobrovoľníci
zbierali pred volebnými miestnosťami podpisy pod petíciu, ktorej cieľom je ukončiť prevádzkovanie výherných
hracích automatov v našom meste.
Petícia pod názvom „Zastavme hazard v Zlatých
Moravciach“ bola občianskou iniciatívou skupiny Zlatomoravčanov, podporovanými aj aktivistami z okolia
mesta. „Prvotnými iniciátormi myšlienky zorganizovať
petíciu proti prevádzkovaniu hracích automatov bolo
zopár ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť, ako závislosť
ich blízkych na hracích automatoch negatívne poznačila život nielen samotných
hráčov, ale aj celých rodín.
Zorganizovať petíciu im následne pomohli ďalší, ktorí
v spolupráci s celoslovenskou iniciatívou Zastavme
hazard vytvorili petičný výbor a pustili sa do práce,“
hovorí Jozef Predáč, člen
petičného výboru a jeho
oficiálny hovorca.

104 dobrovoľníkov
a 4378 podpisov
Podpisy zbieralo v deň
konania parlamentných
volieb 10 4 dobrovoľníkov, k torí boli označení
bielymi vestami s logom
Zastavme hazard. Nachádzali sa na deviatich stanoviskách, pred vstupmi
do mestsk ých volebných
okrskov. Dodatočnú možnosť podpísať sa mali i ľudia, k torí sa nezúčastnili
volieb. Petícia sa konala
aj v nasledujúci deň pred
oboma zlatomoraveckými
kostolmi.

Celkovo bolo v yzbieraných 4378 podpisov, čo
petičný v ýbor hodnotí
ako skvelý výsledok. „V Zlatých Moravciach prišlo voliť 6667 osôb, čo zodpovedá volebnej účasti 66,71%.
Vzhľadom na počet v yzbieraných podpisov pod
našou petíciou môžeme
konštatovať, že dve tretiny - 66,66% Zlatomoravčanov, ktorí prejavili záujem
o veci verejné, sa vyjadrilo
za úplný zákaz prevádzkovania hracích automatov
v našom meste,“ zhodnotil Predáč.
Ako ďalej povedal, petičný v ýbor po kontro le všetkých vyzbieraných
podpisov odovzdá petičné hárky vedeniu mesta.
Bude žiadať, aby na základe predloženej petície
zlatomoraveckí poslanci
prijali všeobecne záväzné
nariadenie mesta ( VZN),
v k torom bude ustano vené, že na celom území
Zlatých Moraviec nebude
možné prevádzkovať herňu ani kasíno.
Organizátori petície veria, že pre v ysok ý počet
v y zbieraných podpisov
budú so svojou iniciatívou úspešní. „Očakávame,
že volení poslanci mesta
VZN príjmu a nebudú ignorovať vôľu svojich voličov,“
dodal hovorca petičného
výboru.
Peter Klimant

ANKETA medzi poslancami:
Podporia schválenie VZN proti hazardu?
Ida Ďurčeková:
„Túžba po riziku je vo väčšej či menšej miere prítomná snáď
u každého človeka. Hazardné hry predstavujú takéto riziko
pre každého človeka, ktorý im nedokáže odolať. Vo väčšine
prípadov môže prerásť až do patologického (chorobného)
hráčstva, ktoré psychicky rozvracia nielen jedinca ale aj jeho
rodinu. Rodina sa častokrát dostáva do nezávidenia hodnej situácie, keď musí riešiť vzniknuté problémy za svojich blízkych.
Z toho dôvodu nemám problém podporiť petíciu za úplné
zatvorenie herní na území mesta Zlaté Moravce. Vo VZN musí
byť zakotvená aj požiadavka, aby na území mesta boli zakázané aj tzv. kvízomaty, ktoré sú obmenou hracích automatov.“

Pavol Petrovič:
„Legislatíva neumožňuje poslancom miest regulovať hazard
inak, ako ich úplným zákazom na svojom území na základe
petície, ktorú podporilo aspoň 30% obyvateľov mesta. Preto
ak táto požiadavka príde a petícia bola úspešná, nebudem
mať najmenší dôvod ako poslanec tejto požiadavke nevyhovieť a určite ju podporím.“

Michal Cimmermann:
„Z mojej profesijnej praxe viem, že automaty sú hra s ľudským nešťastím, ktoré idú ruka v ruke s kriminalitou, čo dokazujú rozhodnutia súdov. Hráči neplatia svoje záväzky a výživné.
Nie je ničím výnimočným, že za noc prehrajú celú výplatu,
a potom nedokážu uživiť svoje rodiny, na čo doplácajú hlavne ich deti. Hráčstvo oberá rodinu o úspory a majetok, vedie
k rozvodom manželstiev. Negatívny dopad patologického
hráča na spoločnosť je neodškriepiteľný. Na druhej strane
poplatky za automaty tvoria značný príjem rozpočtu mesta.
Podľa môjho názoru je ale v tomto prípade vo verejnom záujme, aby sme automaty zakázali aj vzhľadom na spoločenskú
objednávku obyvateľov nášho mesta, ktorí sa v petícii vyjadrili
celkom jednoznačne.“
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Technické služby začali s údržbou ciest po zime
Odstraňovanie výtlkov a zametanie ciest. Pracovníci
Technických služieb (TS) mesta Zlaté Moravce v týchto
dňoch celoplošne upravujú stav mestských vozoviek po
zimnom období.
Napriek tomu, že máme za sebou miernejšiu zimu, výtlkov
na našich cestách bolo viac než
dosť. Podľa vyjadrenia zastupujúceho riaditeľa TS Jána Koristu sa so zaplátaním dier začalo
v marci, konkrétne na Duklianskej ulici. Ide totiž o jednu z najfrekventovanejších ciest Zlatých
Moraviec a dier sa tu vytvorilo
mnoho.
„Po Duklianskej sa postupuje
ďalej – Robotnícka ulica, Obrancov mieru, Továrenská a ďalšie
cesty. Takisto zaplátame vjazdy
medzi jednotlivými bytovými
domami na Ulici 1 mája, na
Ulici Kalinčiakova či Brezová,“
vymenoval Korista, podľa ktorého sú diery zaplátané riadne
s asfaltom.

Odhaduje, že práce budú
prebiehať ešte aj v mesiaci máj.
Hradené sú čisto z rozpočtu
Technických služieb. Konkrétnu
sumu ale nateraz vyčísliť nevedel. Známa bude až po dokončení všetkých opráv.
Počas ich realizácie sa môžu
na cestách tvoriť miernejšie
dopravné obmedzenia. Nič
strašné však vodiči podľa Koristu očakávať nemusia. Na bočných a menej frekventovaných
úsekoch regulujú dopravu pracovníci TS, na väčších pomáhajú príslušníci zlatomoraveckej
mestskej polície.

Zametanie ciest
Súčasťou údržby ciest po
zime je aj ich zametanie.

Jedná sa o odstraňovanie
zimného posypového materiálu ale aj zvyškov lístia či
konárov, ktoré sa na vozovky
dostali vo veľkom množstve,
najmä počas extrémne veterného februára. Pracovníci TS
na túto prácu využívajú dva
zametacie stroje.
Do konca marca boli pozametané všetky cesty v správe

mesta. Začínalo sa tými najviac frekventovanými, potom
prišli na rad menšie a bočné
uličky. Počas roka sa bude ďalej zametať už len podľa potreby. Najbližšie celoplošné
čistenie vozoviek sa uskutoční na jeseň.

Peter Klimant

Pne stromov z verejných priestranstiev boli
odstránené
V mesiaci marec sa na zelených plochách mesta Zlaté
Moravce vykonala väčšia čistiaca akcia. Zameraná bola
na odstraňovanie pňov, ktoré v zemi ostali po pílení starých a chorých stromov.

Akciu zrealizovali na svoje
vlastné náklady Technické
služby (TS) mesta. Pre tento
účel si objednali externú firmu. Sami totiž nedisponujú
potrebným strojom, ktorý by
bol schopný pne efektívne
odstrániť. „Šlo o frézu, ktorá zvyšné kmene stromov
likviduje až do hĺbky 20 cm.
Vďaka tomu môžu naši pracovníci neskôr počas roka
bez akýchkoľvek prekážok
vykonávať údržbu verejnej
zelene - kosenie a čistenie
trávnikov. Nemusia sa vyhýbať žiadnym veľkým pňom,“
povedal zastupujúci riaditeľ
TS Ján Korista.

Odstránených bolo približne tridsať kmeňov. Tie
v zemi ostali na rôznych lokalitách Zlatých Moraviec
po výruboch drevín zrealizovaných vlani a začiatkom
tohto roka.
„Práce prebiehali napríklad na Sládkovičovej ulici,
Dlhej ulici, Kolárovej, Štúrovej, Hviezdoslavovej ale aj
v okolí mestského cintorína,“
vymenoval Korista, podľa
ktorého si celá čistiaca akcia vyžiadala približne tisíc
eur z rozpočtu TS.

Peter Klimant
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Spomienka na oslobodenie mesta sa konala bez
účasti ľudí
Pred 75 rokmi boli Zlaté Moravce oslobodené od fašistov vtedajšou Červenou armádou. Výročie oslobodenia
si každý rok pripomíname verejnou spomienkovou akciou. Tento rok sa pre riziko šírenia koronavírusu konala
bez prítomnosti ľudí.

Primátor Dušan Husár pred Sochou partizána.
Aby sa znížilo riziko šírenia nebezpečného ochorenia COVID -19 spôsobeného
koronavírusom, mesto Zlaté
Moravce zaviedlo sériu preventívnych opatrení. Medzi
ne patrí aj zákaz organizácie

spoločenských, kultúrnych
a športových podujatí. Má sa
tak zamedziť stretávaniu vyššieho počtu ľudí.
Zákaz sa týkal aj oslavy 75.
výročia oslobodenia Zlatých
Moraviec. Tá sa mala pôvodne

uskutočniť v nedeľu 29. marca
2020 na Námestí Andreja Hlinku. Po minuloročnom úspechu sa tu mala znova odohrať
veľkolepá ukážka historických
bojov znázorňujúcich oslobodenie Moraviec. Po nej malo
dôjsť k pietnemu aktu kladenia vencov k Soche partizána
na Námestí hrdinov.
Vedenie mesta v rámci
ochrany zdravia svojich obyvateľov toto hromadné po
dujatie zrušilo. Miesto neho
sa v sobotu 28. marca 2020
o 10.00 hodine uskutočnilo len symbolické kladenie
venca k Soche partizána. Ani
k tomuto aktu nebola pre
objektívne dôvody prizvaná
verejnosť. Veniec položil primátor Dušan Husár za prítomnosti dvoch členov Mestskej
polície v Zlatých Moravciach.
Uctil si tým pamiatku hrdinov,

ktorí položili životy za naše
oslobodenie od fašistov.

Oslobodenie
Okres Zlaté Moravce začali spojenci oslobodzovať 26.
marca 1945. Išlo o 53. armádu
II. ukrajinského frontu maršala
Malinovského. Táto armáda pri
oslobodzovaní kooperovala
s 1. rumunskou armádou, ktorej velil generál Anatasije.
Mesto Zlaté Moravce bolo
definitívne oslobodené dňa
28. marca 1945 o 11.00 hodine.
Na pamiatku týchto udalostí
bol pri moste cez Žitavu postavený pomník v tvare sviečky, ktorá mala pripomínať večné svetlo, aby ani nasledujúce
generácie nezabudli na svojich osloboditeľov. Neskôr bol
tento pomník nahradený sochou partizána.
Peter Klimant

Regionálny spisovateľ priblížil študentom dejiny
písma a kníh
Mestská knižnica v Zlatých Moravciach v rámci Týždňa slovenských knižníc, ktorý prebiehal v prvý marcový
týždeň, pripravila pre študentov Obchodnej akadémie
v Zlatých Moravciach prednášku s regionálnym spisovateľom Miroslavom Piusom.
Prednáška sa uskutočnila
v priestoroch knižnice v stredu 4. marca 2020. Zúčastnili sa
jej študenti druhého a tretieho
ročníka Obchodnej akadémie.
Spisovateľ Miroslav Pius z Nemčinian, ktorý sa venuje najmä literatúre faktu - regionálnej histórii,
no tvorí i poéziu a prózu pre deti
i dospelých, prednášal na tému vznik a vývoj písma, kníh a knižníc od najstarších čias po dnes.
Študenti mali možnosť spisovateľa počúvať viac ako hodinu.

Pútavým spôsobom im priblížil
viaceré málo známe zaujímavosti z dejín písma a kníh či už
svetových ale aj našich slovenských. Študenti mu na konci poďakovali. Ocenili, že im informácie podával prevažne vtipnou
formou, vďaka čomu, ako sami
povedali, si všetko môžu ľahšie
zapamätať a neskôr využiť na
hodinách dejepisu.
V závere v krátkosti vystúpila
aj vedúca knižnice Alena Malá,
ktorá rozprávala o knižniciach

v súčasnosti, ich úlohe a poslaní.
Týždeň slovenských knižníc
sa konáva každoročne v marci,
ktorý je považovaný za “Mesiac
knihy“. Ide o akciu, ktorá slúži
predovšetkým na zviditeľňovanie knižníc ako významných
kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií.
„V roku 2020 je to už 21. ročník

tohto celoslovenského podujatia, ktoré sa konalo od 2. marca do 8. marca 2020 pod spoločným mottom „Knižnice pre
všetkých“. Týždňom slovenských knižníc sa začal Mesiac
knihy, ktorý je už tradične zameraný na aktivity a podujatia
spojené s knihou a čítaním,“
povedala na záver Alena Malá.
Peter Klimant
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Fašiangy s Dominikom Garajom a Karolom Mášikom
Starú ľudovú tradíciu najveselšieho obdobia roka
od Troch kráľov do Popolcovej stredy si pripomíname
takmer na celom Slovensku aj vďaka fašiangovým folklórnym podujatiam.

Mestské múzeum v Zlatých
Moravciach v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre
pripravilo 25. februára 2020
neopakovateľnú fašiangovú
atmosféru so Speváckou skupinou Zlatomoravčianka. Tohto roku aj so známymi slovenskými gajdošmi Dominikom
Garajom z Veľkej Lehoty a Karolom Mášikom z Machuliniec.
Na fašiangovej veselici privítali lektorky múzea pani Viera Tomová a Ivana Valkovičová žiakov zlatomoraveckých
škôl a Obýc s pedagogickými

pracovníkmi, študenta etnológie Dávida Hudeca z Kozároviec s priateľkami, ako aj
všetkých milovníkov folklóru
a dobrej zábavy.
Už siedmy ročník obľúbeného kultúrneho podujatia
otvoril Spevácky súbor Zlatomoravčianka pod vedením
Vladimíra Rumanka s pásmom
slovenských ľudových piesní.
Dávid Hudec pripravil pre žiakov ražeň s klobásami, slaninou a ďalšími sýtymi dobrotami, ktoré sa počas fašiangov
konzumovali. Patrili k nim aj

obľúbené šišky, pampúchy
a vysmážané fánky, ktoré gazdinky v tomto období doteraz pripravujú. Porozprával aj
o fašiangových zvyklostiach
až po posledný deň pred Popolcovou stredou, ktorý je na
mnohých miestach spojený
s obradom pochovávania
basy ako rozlúčkou s fašiangami pred štyridsať dňovým
pôstom duchovnej prípravy
na najstaršie a najvýznamnejšie kresťanské sviatky v roku.
K veselej atmosfére fašiangového popoludnia prispeli
aj gajdoši Dominik Garaj a Karol Mášik svojím umeleckým
vystúpením hrou na gajdy
a zaujímavým rozprávaním
o tomto starom archaickom
hudobnom nástroji. Gajdy,
píšťaly a fujary sa kedysi dali
ľahko vyrobiť doma. Za čarovnú a kúzelnú hru na týchto hudobných nástrojoch gajdošov
odmenili návštevníci múzea
veľkým potleskom. V minulosti bolo vo Veľkej Lehote veľa
vynikajúcich gajdošov, kde
gajdošskú tradíciu dodnes
prenášajú štyri generácie Garajovcov z otca na syna a svojím ľudovým umením dobre

reprezentujú slovenský folklór
aj v zahraničí. Veľká Lehota je
známa založením Cechu slovenských gajdošov, kde sa
Gajdošské slávnosti Slovenska
konajú každý rok. Príjemnú atmosféru fašiangovej veselice
vytvoril svojím zaujímavým
vystúpením aj gajdoš Karol
Mášik spevom a hrou na gajdách, píšťale a fujare, ktoré si
sám vyrobil.
O zaujímavej histórii fašiangov a maskách, ktoré mali
chrániť a prinášať prosperitu,
typickom tanci na vysoký ľan,
málo známom fašiangovom
jedle keltíš a niektorých predveľkonočných zvykoch a tradíciách, z ktorých sa dodnes
zachovala najmä tá zábavná
stránka, porozprával návštevníkom fašiangového popoludnia riaditeľ Ponitrianskeho
múzea v Nitre Anton Števko.
Záver fašiangového popoludnia patril spevu a tancu
s fašiangovým pohostením,
na ktorom nechýbala huspenina, šišky a fánky. Za vydarené kultúrne podujatie patrí
poďakovanie organizátorom
Fašiangovej veselice.
Anton Kaiser

Farebný svet detí v tvorbe Tatiany Preinerovej
Deti rady maľujú, kreslia a stvárňujú okolitý svet jedinečnou predstavivosťou. Neraz vytvoria diela, ktorými
upútajú pozornosť na svoj výtvarný talent.
Každé dieťa rado vyfarbuje
maľovanky a neskôr sa snaží
o samostatnú tvorbu. Pri vážnejšom záujme o výtvarné
umenie rozvíja svoje nadanie
pod vedením skúsených pedagógov. Jedným z učiteľov,
ktorí s láskou vedú svojich žiakov na hodinách výtvarnej výchovy k umeleckej tvorbe, je
Tatiana Preinerová, učiteľka

Základnej školy na Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach.

Maľovanie ako
koníček a povolanie
Tatiana Preinerová zdedila
vzťah k výtvarnému umeniu
po starom otcovi, ktorý sa venoval krajinomaľbe a zátišiam.
Od raného detstva tiež rada
maľovala a kreslila. Neskôr sa

výtvarná tvorba stala nielen
jej veľkou záľubou ale aj povolaním. Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre vyštudovala výtvarnú výchovu, a tak
získala možnosť odovzdávať
svojim žiakom nadobudnuté
odborné vedomosti. Inšpiráciu vo vlastnej výtvarnej tvorbe nachádza nielen v rozprávkach ale tiež v prírode.
Autorka výstavy svoju výtvarnú tvorbu prezentuje štrnástimi obrazmi maľovanými
akrylom, z toho jedenásť na

plátne, ktorá je venovaná žiakom a všetkým milovníkom
tejto krásnej záľuby. Okrem
maľovania sa rada venuje písaniu básní a poviedok na detskú tematiku.
Výstava obrazov Farebný
svet detí bola sprístupnená
verejnosti v dňoch 17. februára
- 13. marca 2020 v priestoroch
Mestského múzea v Zlatých
Moravciach, pobočke Ponitrianskeho múzea v Nitre.
Anton Kaiser
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Slovo kňaza:
Veľká noc – základ kresťanskej viery
V tento mesiac zažívame najväčšie sviatky kresťanov
– Veľkú noc. Pri tejto príležitosti uverejňujeme sviatočný príhovor farára Zlatých Moraviec Petra Štálnika.
Slávením Veľkej noci, najposvätnejších sviatkov kresťanského sveta, stojíme
tvárou v tvár tajomstvu, na
ktorom stojí a padá kresťanská viera. „Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ale ak nebol
Kristus vzkriesený, potom je
márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera“ (1 Kor
15, 13-14), tak píše apoštol
národov sv. Pavol. A práve
v tomto bode sa dostávame na križovatku. Práve tu
sa zvyčajne rozchádzame
s tými, ktorí s Ježišom a jeho
učením sympatizujú. Až do
tohoto bodu mohli s nami
sledovať udalosti Zeleného
štvrtka, ktoré sa odohrali vo
Večeradle. Mohli s vnútornou účasťou sledovať proces Jeho odsúdenia, Jeho
mučenie a nevinnú smrť.
Mohli s úctou sledovať
Jeho ukladanie do hrobu.
Ale tu, pri Jeho hrobe, ich
cesta končí.
Avšak tu sa cesta kresťanskej viery ešte len začína. Tí,
ktorí s Ježišom iba sympatizujú, si ho zaradia do galérie veľkých zomrelých postáv ľudských dejín. Ale my
sme uverili slovu, ktoré nám
zaznieva vo veľkonočné
ráno pri Jeho hrobe: „Niet
ho tu. Vstal zmŕtvych.“ (Lk
24,6). A anjel sa pýta: „Prečo hľadáte živého medzi
mŕtvymi?“ Ježiša nemôžeme hľadať medzi mŕtvymi,
lebo On je živý. To je obsah

posolstva týchto sviatkov, to
je základný kameň kresťanskej viery. Ten, ktorý o sebe
povedal Ja som život, ten
nemôže byť navždy spútaný reťazami smrti. Áno,
prešiel cestou bolesti, prešiel údolím smrti. Avšak vo
svetle veľkonočného rána
odrazu vidíme jeho kríž
z druhej strany – vidíme, že
jeho bolesti boli pôrodnými bolesťami nového života,
ktorý sa pred nami otvára
a ktorý môžeme prijať iba
vierou v Jeho smrť a zmŕtvychvstanie. Hoci svet vidí
v kríži iba slabosť a totálnu
porážku, my v kríži vidíme
zjavenie Božej moci a jeho
víťazstvo nad nepriateľom
spásy. Prijať tento paradox
znamená prijať toho, ktorý
jediný je Cestou, Pravdou
a Životom.
Ježiš je živý. Ale ako je
živý? Treba povedať jasne
a zreteľne: Kresťanská viera v zmŕtvychvstanie nie
je nejaký banálny príbeh
o oživení mŕtvoly. Tu nejde
o nejakú „resuscitáciu“. Sv.
Pavol jasne hovorí, že „Kristus vzkriesený z mŕtvych už
neumiera, smrť nad ním už
nepanuje.“ (Rim 6,9). Čiže to
nie je návrat do tohto života. Ježiš nás nevolá späť do
tohto života ako napríklad
Lazára. Kristovo zmŕtvychvstanie nie je žiadne „späť“.
Práve naopak, ukazuje radikálne dopredu. Jeho vzkriesenie je naša budúcnosť,

Peter Štálnik
naša večnosť. Dobre, povieme si, to sa týka vecí
posmrtných a nebeských,
ktoré väčšina z nás vníma
ako veci dosť vzdialené. Nemýľme sa, tu nejde až o „posledný deň“, tu ide o „teraz“.
Večný život nezačína až potom, ako sa za nami zatvoria dvierka krematória. Večný život nie je jednoducho
to isté ako posmrtný život.
Večnosť začína už dnes.
V Jánovom evanjeliu nám
Ježiš jasne hovorí, v čom
spočíva večný život: „A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si
poslal, Ježiša Krista.“ (Jn 17,3)
Večný život je teda životom
samého Boha a zároveň životom Božích detí. Reakciou
veriaceho na túto prekvapivú a nevýslovnú pravdu
má byť neslabnúci úžas

a bezhraničná vďačnosť.
Termín „večný život“ odkazuje na samotného Boha,
preto tu už nehovoríme
o obyčajnom živote, ktorý
sa opäť skončí smrťou, ale
reč je o tom jednom - jedinom opravdivo večnom živote, ktorý nemá konca, ale
nemá ani začiatku – a tým je
len a jedine ten život, ktorý
žije od večnosti na večnosť
Boh sám v sebe. Spása potom znamená zmocniť sa
tohto Božieho života, získať
ho a môcť ho žiť, samozrejme, navždy. Preto tá noc,
ktorú budeme prežívať, je
skutočne Veľká, lebo v tú
noc Ježiš Kristus, Spasiteľ
človeka, vstal z mŕtvych,
smrť nad ním už nepanuje
a  tým, ktorí príjmu s vierou
túto pravdu, už teraz začínajú žiť večný život.
Peter Štálnik, farár
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Eko predsavzatia na rok 2020: Ušime si vlastné rúško
Ekologické občianske združenie Pestrec, ktoré sa venuje najmä environvýchove či ekoporadenstvu, prináša
ďalšiu ekologickú výzvu, ktorá je zaujímavá, praktická,
no najmä jednoducho realizovateľná aj v bežnom živote.
V dnešnej časti sa nebudeme vyslovene venovať
ekopredsavzatiam, no budeme reagovať na aktuálnu výzvu v podobe koronavírusu.
Povieme si, aký zmysel má
nosiť rúška, ako si podomácky vyrobiť vlastné rúško a ako
sa rúšok čo najekologickejšie
zbaviť.

Prečo nosiť rúško?
Určite ste sa už aspoň raz
stretli s vysvetlením, prečo
nosiť rúško. Len pre úplnosť
si dovolíme v krátkosti zopakovať, že nosenie rúška slúži
hlavne na ochranu, a to jednak vás a jednak vášho okolia. Pokiaľ ste infikovaný vy,
o čom niekedy ani nemusíte
vedieť, rúško môže ochrániť
ostatných od infikovania sa
a naopak, pokiaľ je vírusom
infikovaný niekto vo vašom
okolí, rúško vám poslúži ako
základná ochrana pred nakazením sa. Žiadne rúško nefunguje stopercentne, no bez
rúška ste omnoho zraniteľnejší
ako s ním, a preto je potrebné
ho v týchto dňoch, vo vlastnom záujme ako aj v záujme
ostatných, nosiť.

Ako si vyrobiť doma
rúško
Pre tých, čo si chcú z rôznych dôvodov rúško podomácky vyrobiť, ponúkame
jednoduchý návod. Budete
potrebovať: bavlnenú látku,
špendlíky, niť, nožnice, gumičku/šnúrku, ihlu/šijací stroj.
Postup: 1. Vystrihneme si
dva kusy látok veľkosti 24x21
cm (najlepšie preložiť väčší
kus látky cez seba).2. Látky

otočíme lícom k sebe a prešijeme po obvode, necháme
5 cm neprešitej časti. 3. Cez
túto časť rúšku prevrátime
(vnútro prevrátime von) a zašijeme neprešitú časť. 4. Rúško
na dvakrát prehneme z vrchu
dlhšej časti dole (vytvoria sa
dva sklady). Sklady prišpendlíme a na krajoch prešijeme. 5.
Prešitú časť skladov prehneme dovnútra, vytvoríme tunel a prešijeme. 6. Cez tunel
prevlečieme gumičku/šnúrku
a upravíme podľa veľkosti tváre. Hotovo.
Pokiaľ ide o materiál, vo viacerých médiách boli publikované testy na spoľahlivosť jednotlivých materiálov
použitých na výrobu rúšok.
Niektoré materiály, ktoré boli
efektívne na zachytenie častíc,
zlyhali pri elasticite a prichytení sa na tvár, a naopak, materiály, ktoré viac prepúšťali, sa
lepšie prispôsobili tvári a znížili tak riziko prieniku častíc
z boku tváre. V oboch porovnaniach sa ale dobre umiestnila kuchynská utierka, ktorú
máme doma takmer všetci.
Všeobecne ale platí, ako bolo
uvedené vyššie, že lepšie aspoň nejaké rúško, hoc aj ušité
zo starej obliečky ako žiadne.

Dezinfekcia
nadovšetko
Použité rúška, a prípadne aj
látkové rukavice, môžete oprať
na vysokej teplote/vyvariť
a podľa potreby aj prežehliť,
aby ste mali úplnú istotu, že
všetky choroboplodné zárobky boli zničené. Pri dezinfekcii, ale nezabudnite zohľadniť
materiál, napríklad gumičky

v rúškach prevarenie pravdepodobne neprežijú.

A čo s jednorázovým
rúškom?
V súvislosti so zvýšeným užívaním jednorázových ochranných pomôcok sa začínajú objavovať informácie z viacerých
krajín o nadmernom znečistení riek, pláží a morí plastovými
rúškami a rukavicami, na čo
najviac dopláca morská fauna,
ktorá si tieto objekty mýli
s potravou. Je teda mimoriadne dôležité pristupovať
zodpovedne nielen k samotnej ochrane, ale aj k následnej
likvidácii pomôcok.
Pokiaľ chceme použité jednorázové rúška správne zlikvidovať, musíme v prvom rade
posúdiť, či môžu byť kontaminované alebo nie. Kontaminované rúško je totiž považované za nebezpečný odpad
a v žiadnom prípade sa nesmie vyhodiť do komunálneho odpadu.
Pokiaľ ste vy sám chorý, alebo sa pohybujete v prostredí
s väčším počtom nakazených,
považujte rúško za kontaminované. Pokiaľ nie ste chorý,
alebo sa nepohybujete v rizikovom prostredí, rúško nemusí byť kontaminované a môžete ho považovať za obyčajný
odpad. Ak si nie ste istý, stavte
na istotu a rúško radšej považujte za kontaminované.
Kontaminové rúško, teda nebezpečný odpad, je potrebné
zaniesť na špeciálne určené
miesto, ktoré je v Zlatých Moravciach v areáli firmy Waste
recycling, a.s. na Továrenskej
49. Táto firma má s mestom
zmluvu na zber nebezpečného odpadu.
Nekontaminované rúška môžete vyseparovať, a to
podľa toho, z čoho sa skladajú.

Najčastejšie pôjde o kombináciu viacerých materiálov (bavlna, umelá tkanina a guma),
pričom takéto rúška patria
do zmesového odpadu. Pokiaľ máte čisto bavlnené rúška, môžete ich skompostovať,
bavlna sa v komposte rozloží. Urobte tak ale v prípade,
že ste si naozaj istý, že rúška
nie sú kontaminované. Vyššie
uvedené platí rovnako aj pre
rukavice.

Praktické rady
Najpraktickejší postup sa
nám javí byť nasledovný. Po
každom výlete mimo váš domov zahoďte rukavice a rúško
do vopred pripravenej tašky,
kde ich budete priebežne
zbierať. Ak používate látkové rúško/rukavice, celý obsah
tašky operte a aj ožehlite. Ak
už vám viac neposlúžia, vyhoďte ich podľa materiálu do
zmesového odpadu, alebo
skompostujte.
Ak používate jednorázové pomôcky, ktoré sú, alebo
môžu byť kontaminované,
tašku zaviažte, označte slovom „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
a zaneste do vyššie uvedeného Waste recyclingu. Ak nie sú
kontaminované, tašku taktiež
zaviažte a vhoďte do nádoby
na zmesový odpad.
Michal Kutlík,
OZ Pestrec
– Environmentalistika
pestrou formou
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Darcovia krvi pomáhali v Nemocnici Zlaté Moravce
Nemocnica Zlaté Moravce v spolupráci s Nemocnicou Komárno, členovia skupiny AGEL, zorganizovali
v priestoroch zlatomoraveckej nemocnice darovanie
krvi, a to po takmer desiatich rokoch. V tejto aktivite
by chceli pokračovať aj do budúcna, keďže táto vzácna
tekutina je neustále potrebná a pre stopercentnú potrebu v spotrebe krvných prípravkov by potrebovala
nemocnica v priemere 4-5 darcov denne.
Darovaním krvi je možné
podieľať sa na tom, aby nemocnice predchádzali jej nedostatku. ,,Každá operácia
je riziková a môže počas nej
dôjsť ku komplikáciám s nutnosťou podania transfúznych
prípravkov, potrebné je pamätať aj na pooperačné obdobie, ktoré takisto môže vyžadovať spotrebu transfúznych
prípravkov,“ vysvetľuje dôležitosť darovania krvi primárka

oddelenia vnútorného lekárstva, Mária Končálová.
Predpokladom darovania
krvi je vstupné vyšetrenie.
,,Darovať krv chodia väčšinou
ľudia, ktorí sú presvedčení, že
sú zdraví, v ojedinelých prípadoch sa však stane, že sa zachytí vážne ochorenie, o ktorom darca nevedel, napríklad
vysoký tlak krvi, chudokrvnosť
a podobne,“ dodáva primárka.
Počas dvoch hodín odberu

krvi v Nemocnici Zlaté Moravce prišlo až 17 dobrovoľných
darcov zo širokého okolia.
Ani zamestnancom skupiny
AGEL nie je nedostatok krvi
ľahostajný. Jednou z darkýň
bola Milana Melišková, ktorá
pracuje na úseku administratívy. ,,Krv som nebola darovať
prvýkrát a určite v tejto tradícii
plánujem pokračovať, keďže

si uvedomujem, že je to pre
našu nemocnicu veľmi dôležité,“ povedala po odbere.
Zlatomoravecká nemocnica
v spolupráci s Nemocnicou
Komárno má ďalší dobrovoľný odber krvi naplánovaný na
mesiac jún a následne aj na
november.
AGEL SK

Karneval na Mojmírke
Február je tradične mesiacom zábav a karnevalov
a naši žiaci to dobre vedia! Preto sa už nevedeli dočkať, aby sa v tento deň predviedli pred spolužiakmi
v tých najúžasnejších maskách, získali jednu z krásnych
cien a hlavne - užili si fantastickú zábavu.
Dňa 25. februára 2020 sa naša telocvičňa zmenila na nepoznanie, k čomu prispeli samotní žiaci. Krásnu výzdobu pripravovali na hodinách výtvarnej výchovy, pracovnom vyučovaní
a v školskom klube.
V záplave šašov, balónov a girlánd sa predvádzali v plnej
paráde čarodejnice, piráti, víly, princezničky, doktori, policajti,
zvieratká každého druhu, ale tiež nezvyčajné masky ako volské
oko, slnko, obláčik a dokonca rubikova kocka!
Krásne je, že deti si masky s pomocou rodičov vyrábali samy
a ich snahu a fantáziu sme samozrejme ocenili. Všetky deti dostali po vyhodnotení sladkú odmenu a my sme už teraz zvedaví,
čím nás prekvapia na budúci rok...
Mgr. Lucia Šeptáková

Kurz korčuľovania pre deti
z Materskej školy Štúrova
Deti z III. triedy sa v mesiaci február dvakrát zúčastnili kurzu
korčuľovania na zimnom štadióne v Zlatých Moravciach pod
vedením trénera a pedagogického dozoru. Na ľade si užili desať
dní pohybu a zábavy.
Cieľom pohybovej aktivity bolo naučiť deti prirodzene sa pohybovať na ľade, prekonať strach z kĺzavého pohybu, zvyšovať
odolnosť organizmu.
Veríme, že stanovené ciele sa nám podarilo splniť. Deti na
konci výcviku zvládli základný postoj na korčuliach, vedeli udržať rovnováhu a dokázali bezpečne prekorčuľovať dlhší úsek.
Ich radosť na tvári hovorila za všetko. Koniec kurzu bol o to
krajší a radostnejší, že sa všetky deti naučili korčuľovať.
Touto cestou sa chceme poďakovať aj rodine Blahovej , ktorá
prispela sumou 120eur na tento kurz. Ďakujeme!
Mgr. Kristína Lacová, Alena Hosťovecká,
MŠ Štúrova
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Pribinkári privítali zahraničnú návštevu
Učitelia a žiaci v Základnej škole na Pribinovej ulici
v Zlatých Moravciach v uplynulých dňoch privítali v rámci ich prvého medzinárodného projektu ERASMUS+ pod
názvom „Cross into languages“ žiakov a učiteľov z partnerských škôl zo štyroch európskych krajín.
Projekt, ako už jeho názov
napovedá, je jazykovo orientovaný a umožňuje žiakom
našej základnej školy preniknúť hlbšie do schopností komunikovať v cudzom jazyku
s rovesníkmi z Grécka, Rumunska, Litvy a Turecka. Zároveň
umožňuje žiakom a ich sprevádzajúcim učiteľom navštíviť
európske krajiny a aktívne ich
spoznávať z hľadiska histórie,
kultúry, architektúry, jazyka či
geografie.
V dňoch od 24. februára
do 28. februára 2020 takto
navštívili Zlaté Moravce a Pribinku žiaci a učitelia zo školy
Lietuvos Sporto Universiteto
Kedainu „Ausuros“ progimnazija z mesta Kedainai z Litvy.
Grécko zastupovala škola
Daily Junior High School of
Petra of Lesbos, ktorá sa nachádza v Iónskom mori na
ostrove LESBOS. Rumunsko
bolo zastúpené školou Liceul
Teoretic German Johann Ettinger, ktoré sa rozprestiera
v historicky známom meste
Satu-Mare (Satmár). Štvoricu
kontinentálnych partnerov
v projekte dopĺňala návšteva

zo školy Meram Alparsan Ortaokulu z tureckého mesta
Konya. Spolu teda navštívilo
Pribinku 8 učiteľov a 22 žiakov.
Čakal ich tu atraktívny
program, počas ktorého spoznali školu, mesto Zlaté Moravce, naše hlavné mesto a na
záver programu aj región Liptova a oblasť Vysokých Tatier.
Pracovný program začal
v pondelok 24. februára, keď
sme hostí, ako sa patrí, privítali
chlebom a soľou v priestoroch
našej školy. V škole prebiehal aj
pestrý zoznamovací program.
Potom sa naša zahraničná návšteva presunula do mestskej
knižnice. V popoludňajších
hodinách hosťujúcich žiakov
privítali ich slovenskí rovesníci
vo svojich rodinách.
Druhý deň pobytu sme vyhradili návšteve hlavného
mesta Slovenska – Bratislavy.
Okrem prehliadky pamätihodností, ako napr. Starého Mesta či Bratislavského hradu,
čakal účastníkov aj pracovný
program v podobe vytvárania slovníka s termínmi v oblasti turistického ruchu a cestovania.

Tretí deň naši hostia navštívili vybrané vyučovacie hodiny v škole. V priestoroch MsÚ
sa konalo privítanie všetkých
účastníkov stretnutia primátorom Zlatých Moraviec
PaedDr. Dušanom Husárom.
Po ňom nasledovala návšteva
a prehliadka Mestského múzea v Zlatých Moravciach.
Vo štvrtok 27. februára, štvrtý deň stretnutia, sa program
a jeho účastníci presunuli do
oblasti Liptova. Naši hostia
si vychutnali atmosféru známeho lyžiarskeho strediska
Donovaly. Obdivovali skanzen – tradičnú drevenú dedinu vo Vlkolínci. V penzióne
Sidorovo v Bielom Potoku si
potom v rámci pracovného
programu žiaci vyskúšali aj to,
ako vyzerá práca recepčného
v hoteli.
V piatok 28. februára
program vyvrcholil návštevou Demänovskej doliny, kde
sme s nimi navštívili Demänovskú jaskyňu Slobody. Po
obede v Liptovskom Mikuláši sme sa presunuli do Vysokých Tatier, kde sme navštívili Štrbské Pleso. Aj keď nás
Vysoké Tatry privítali poriadnou chumelicou, a tak si naši
hostia nemohli vychutnať pohľady na majestátne končiare, predsa sme sa spolu tešili
z prechádzky popri plese a

z množstva snehu, ktorého
bolo všade neúrekom. Dobre padla aj horúca čokoláda
pred návratom do penziónu.
Bodkou za programom celého stretnutia bol spoločný tanečný večer, počas ktorého si
žiaci a učitelia vyskúšali tradičné tance všetkých piatich
zúčastnených krajín.
Hlavným cieľom nášho projektu bolo umožniť žiakom
a učiteľom našej školy overiť
si a zároveň zdokonaliť komunikačné schopnosti v cudzom
jazyku nielen v triede, ale aj
v reálnom živote.
Pribinka sa organizáciou
tohto stretnutia stala prvou
základnou školou v Zlatých
Moravciach, ktorá na svojej
pôde zorganizovala takéto
stretnutie. Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí podali pomocnú ruku a pomohli pri jeho
organizácii, hlavne žiakom,
ich učiteľom, vedeniu školy,
rodičom a primátorovi mesta.
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej
komisie. Tento článok reprezentuje výlučne názor autorov a Komisia a ani národná
agentúra nezodpovedajú za
akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tomto článku.
Mgr. Zuzana Čižmáriková,
koordinátorka projektu
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Lyžiarsky talent z Moraviec: Iba 7-ročný Matej
dosahuje na svahoch skvelé výsledky
Matej Vitek (7) zo Zlatých Moraviec sa začal súťažne
venovať lyžovaniu iba tento rok. Už však stihol dosiahnuť viaceré úspechy. Na konte má niekoľko pódiových
umiestnení, ktoré vybojoval v regionálnych ligách.

Matej Vitek
Malý Zlatomoravčan absolvoval svoju prvú sezónu vo
farbách tímu Ski Team Nová
Baňa Drozdovo. Pretekal v Horehronskej lige (Kategória Horehronské nádeje) a Oblastnej
lyžiarskej lige (Kategória superbaby chlapci), ktorú tvoria kluby: Ski Team Nová Baňa
Drozdovo, Ski Klub Kremnica, Lope Partizánske a LK Bela-Dulice.
V oboch ligách predviedol
skvelú formu a viackrát sa mu
podarilo zvíťaziť. V Horehronskej lige dokonca dosiahol
úplné prvenstvo vo svojej kategórii. Výsledky z jeho súťaží
uvádzame dole pod článkom.
Konkurencia v oboch ligách
nebola malá. Priemerne v Matejových kategóriách súťažilo
pätnásť až dvadsať detí.
Malý pretekár absolvoval
v mesiaci marec len dvoje preteky. Na pláne mal pôvodne
viac stretnutí, no pre šíriaci sa
koronavírus boli organizátormi zrušené.

Lyžiarska rodina
Matej Vitek (7) sa narodil
v rakúskom Innsbrucku. Ako

dvojročný sa s rodičmi presťahoval do Zlatých Moraviec,
rodného mesta jeho otca. Ako
prezradila Matejova mamina
Zuzana, od jeho narodenia ho
viedli k športu. Obaja rodičia
pochádzajú z lyžiarskych rodín, bolo preto prirodzené, že
aj on sa ubral týmto smerom.
„Keď mal dva roky, pomaličky sa začal oboznamovať
s lyžami. Najskôr si oťukal tie
plastové pre maličkých a keď
mu zosilneli nôžky, tak sa postavil na jeho prvé detské lyže.
Od začiatku sa mu ten pohyb
veľmi páčil,“ povedala Zuzana
Viteková.
Do začiatku roka 2020 lyžoval len rekreačne. Svoj úplne prvý pretek absolvoval
na Mýte pod Ďumbierom.
Skončil tu prvý, čo bola podľa
slov jeho maminy pre neho
obrovská motivácia do ďalších stretnutí. „Nič lepšie ako
takýto štart do jeho vôbec
prvej pretekárskej sezóny si
nemohol priať. Momentálne
má toto prvé miesto a prvé
miesto v rámci celej Horehronskej ligy pre neho najväčšiu cenu,“ povedala.

Súťažiť bude za naše
mesto
Ako ďalej prezradila, v budúcej sezóne sa mladý talent chystá pretekať priamo za mesto Zlaté Moravce.
Jeho domovským kopcom
ale naďalej ostáva Drozdovo. „Je to krásne rodinné lyžiarske stredisko tu neďaleko.
Matej je dôkazom toho, že aj
stredisko pre rodiny s deťmi
dokáže poskytnúť vhodné
podmienky na tréning, a tak
vychovať úspešného lyžiara.
SKI Centrum Drozdovo nám
prisľúbilo možnosť trénovania

aj v budúcej sezóne, z čoho sa
veľmi tešíme,“ dodala.
Matejovým cieľom do ďalšej sezóny bude obsadiť prvé
priečky v Horehronskej lige.
Tentokrát to však bude mať
o niečo ťažšie, nakoľko sa presúva do vyššej kategórie, kde
bude pretekať aj s o dva roky
staršími lyžiarmi. „Bude sa to
snažiť dobehnúť tréningami,
disciplínou a v neposlednej
rade jeho chuťou do lyžovania,“ povedala na záver Zuzana Viteková.
Peter Klimant

Umiestnenia Mateja Viteka
v sezóne 2020
Horehronska Liga (Kategória Horehronské nádeje)
$ 19.01.2020		Mýto pod Ďumbierom
$ 02.02.2020		Donovaly			
$ 15.02.2020		Šachtičky			
$ 29.02.2020		Polomka			
$ 01.03.2020		Polomka			

1.miesto
1.miesto
4.miesto
3.miesto
2.miesto

Oblastná lyžiarska liga (Kategória Superbaby chlapci)
$ 31.01.2020		Cígeľ			
$ 14.02.2020		Krahule			
$ 26.02.2020		Drozdovo			

1.miesto
2.miesto
1.miesto

Klubový pretek Drozdovo
$ 07.03.2020		Drozdovo			

Matej Vitek na prvej priečke.

1.miesto
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Pletenka sypaná 150g

0,39€

INZERCIA

Osie hniezdo 80g

0,59€

Apríl 2020

Bábovka 400g

Uzol cesnakový 100g

Moravské koláče
400g

1,29€

0,39€

1,50€

Prinesieme nákup až k vašim dverám
1,80
€
0,55
€
1,49€
1,39€
tel:
0903
100
6661,25€
eshop: www.adspectrum.sk

Bavorská bageta 320g

Čokoláda na varenie 90g

0,69€

Obložený rožok 115g

0,55€

Šunková bageta 210g

Suš. Verbena 90g

0,85€

Knedľa parená 400g

Buchty parené 400g

Jog. Zvolenský 145g

Raňajková káva 225g

0,39€

1,29€

Cukráreň a Pekáreň nachádzajúca sa na Župnej 30 a 32
v Zlatých Moravciach, ponúka možnosť vstupu nového investora,
spolumajiteľa, prípadne majiteľa spoločnosti AD SPECTRUM s.r.o.
z radov zlatomoravčanov, nakoľko aj v tejto ťažkej dobe,
chceme aby sa udržala už skoro 30 ročná tradícia
výroby chleba, pečiva, koláčov, zákuskov a tôrt,
vyrábaných podľa pôvodných receptov našich starých mám
v Zlatých Moravciach.
Seriózni záujemcovia sa môžu informovať priamo vo firme.
AD SPECTRUM s.r.o.
Župná 32, Zlaté Moravce

FRESH
ZDRAVŠIE POTRAVINY

09/2020
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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, pozemku a stĺpov verejného
osvetlenia vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
n nebytový priestor o celkovej výmere 75,00 m2, ktorý sa
nachádza na I. poschodí budovy „CENTRUM ŽITAVA“ v Zlatých
Moravciach na Hviezdoslavovej ulici č. 64, súpisné číslo 2087, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely 1078/2,
v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 4537, účel využitia prenajímaných
nebytových priestorov: priestory na výrobné účely, skladové
priestory, maloobchod.
n časť pozemku o výmere 71,00 m2 na Ul. 1. mája v Zlatých
Moravciach, pričom sa jedná o časť parcely KN reg. „E“, č.p.
2394/1 o celkovej výmere 7877 m2, druh pozemku orná pôda
zapísanej na LV č. 5417 v celosti na mesto Zlaté Moravce a časť
pozemku z parcely KN registra „C‘‘ číslo 2537/1 o výmere 5275
m2, druh pozemku ostatné plochy zapísanej na LV č. 3453 v celosti na mesto Zlaté Moravce, účel využitia prenajímaného pozemku: nepodnikateľské účely.
n nebytové priestory o výmere 58,60 m2, nachádzajúce sa
v nehnuteľnosti - stavbe so súpisným číslom 3285 /areál Viničná 1/ nachádzajúcej sa na Ul. Viničná č. 1 v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku – parcele KN registra „C“, č. parcely
2606/6(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej
na LV č. 3453 pre k.ú. Zlaté Moravcea pozemok o výmere 86,67
m2 / podiel na pozemku (prístupovej ceste), ktorý pripadá na
nájomníka/parcela KN reg. „C“, č.parcely 2606/1, zapísaný v katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: skladové priestory.

n nebytové priestory o celkovej výmere 21,86 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 1330 (Administratívna
budova), na Ul. Hviezdoslavova č. 183 v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č. parcely
1129/2 o výmere 1211 m2 (druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria) zapísaná na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté
Moravce, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov:
kancelárske priestory.
n nebytové priestory o výmere 101,00 m2, nachádzajúce sa
v nehnuteľnosti - stavbe so súpisným číslom 3285 /areál Viničná 1/ nachádzajúcej sa na Ul. Viničná č. 1 v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku – parcele KN registra „C“, č. parcely
2606/3(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej
na LV č. 3453 pre k.ú. Zlaté Moravcea pozemok o výmere 149,38
m2 / podiel na pozemku (prístupovej ceste), ktorý pripadá na
nájomníka/parcela KN reg. „C“, č.parcely 2606/1, zapísaný v katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: skladové priestory.
n stĺpy verejného osvetlenia nachádzajúce sa v k.ú. Zlaté Moravce, za účelom umiestnenia reklamných stavieb (o rozmere
1200 mm x 300 mm), a to konkrétne nasledovné stĺpy: Ul. 1. mája:stĺp č. K6- 1 ks; Sládkovičova ulica – stĺp č. 4– 1 ks; Prílepská
ulica – stĺp č. 10 – 1 ks; Počet reklamných stavieb: 3 ks.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 27.04.2020
o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových
priestorov, pozemku a stĺpov verejného osvetlenia 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

Inzerát Mesta Zlaté Moravce
MESTO ZLATÉ MORAVCE vyhlasuje v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku, ktorý sa
nachádza v Zlatých Moravciach v k.ú. Zlaté Moravce zapísaný v celosti v LV mesta Zlaté Moravce č. 3453, a to časť parcely KN registra
„C“ číslo 2537/1 o výmere 153 m2, druh pozemku: ostatná plocha.
Lehota   na   predkladanie   ponúk   končí dňa  27.04.2020  o 13.00
hod. Bližšie informácie získate na úradnej tabuli a webovej stránke Mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu, /Mestský úrad;
Predaj, prenájom/, prípadne na telefónnom č. 037/69 239 22.

10/2020

Predám novú pascu na líšky, rozmer 140/60/40cm,
cena 95 euro. Tel.: 0907 181 800

11/2020
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Termín na úhradu miestnych daní a poplatkov je predĺžený
V súvislosti s mimoriadnou
situáciou na území Slovenskej
republiky Mesto Zlaté Moravce
prijalo ďalšie opatrenia v oblasti
miestnych daní a poplatkov.
V záujme ochrany zdravia obyvateľov Slovenská pošta pozastavila doručovanie rozhodnutí do
vlastných rúk, bude len oznamovať uloženie zásielky. To by však
znamenalo, že všetci daňovníci
by si museli osobne vyzdvihnúť
na pošte, prípadne na mestskom
úrade, približne 12 tis. rozhodnutí za daň z nehnuteľností, daň
za psa a poplatok za komunálny odpad na rok 2020. V záujme minimalizovania priameho
denného kontaktu medzi obyvateľmi a v snahe maximálne
vyhovieť početným žiadostiam
daňovníkov, ktorí majú záujem
uhradiť miestne dane a poplatky

v obvyklom termíne, sme pristúpili k postupnému doručovaniu
rozhodnutí vhadzovaním do domovej listovej schránky. V prípade, ak sa rozhodnutie z nejakých
dôvodov nepodarí doručiť, bude
uložené na mestskom úrade. Nedoručené rozhodnutia budeme
opätovne posielať prostredníctvom Slovenskej pošty do vlastných rúk až po zrušení všetkých
preventívnych opatrení.
V tejto súvislosti upozorňujeme
daňovníkov, že sa predlžuje termín splatnosti dane najneskôr do
konca kalendárneho roka 2020.
Dane a poplatky je možné platiť na splátky, zároveň je však ponechaná možnosť zaplatiť daň
naraz.
Prijímanie platieb v hotovosti
v pokladnici mestského úradu
sa ruší až do odvolania.

UPOZORNENIE

pre právnické a fyzické osoby
Mesto Zlaté Moravce, v záujme ochrany zdravých podmienok, zdravého spôsobu
života občanov, v zmysle §
4 ods. 3 písm. h) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov, v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia
č. 1/2011 o celoplošnej deratizácií, vychádzajúc z potreby
koordinácie (zníženie počtu
hlodavcov, najmä potkanov),
nariaďuje celomestskú jarnú
deratizáciu od 1. apríla do 30.
apríla 2020.
Cieľom deratizácie je znižovať počet nebezpečných
hlodavcových škodcov, ako
sú potkany a myši, ktoré sa
rýchlo premnožujú a môžu
byť prenášačmi viacerých

ochorení zvierat či ľudí. Mestá
a obce sú povinné zo zákona
deratizovať v objektoch a na
verejných priestranstvách,
ktoré sú ich majetkom, alebo ich spravujú. Podnikatelia
a právnické osoby sú povinní
vykonávať deratizáciu v ich
alebo nimi spravovaných objektoch, v priestoroch určených na podnikanie a bývanie,
v školských, zdravotníckych,
športovo-rekreačných a telovýchovných zariadeniach,
v zariadeniach sociálnych služieb, v skladoch, na skládkach
odpadov a v kanalizačných
rozvodoch.
Deratizáciu je potrebné vykonať od 01. apríla 2020 do
30. apríla 2020. Po vykonaní

Dane a poplatky je možné zaplatiť zatiaľ len bezhotovostne na
účet mesta uvedený v rozhodnutí, pričom je potrebné z dôvodu správnej identifikácie platby
uviesť variabilný symbol.
Veríme, že prijaté opatrenia
prispejú k zvýšeniu bezpečnosti
a ochrany zdravia nás všetkých.
V prípade akýchkoľvek dotazov
Vás prosíme, aby ste kontaktovali

konkrétneho referenta prostredníctvom e-mailu uvedeného
priamo v rozhodnutí alebo na
webovom sídle mesta
https://www.zlatemoravce.eu/
miestne-dane-a-vymahanie-pohladavok.html
Oddelenie miestnych
daní a vymáhania
pohľadávok
Mesto Zlaté Moravce

deratizácie sú právnické a fyzické osoby s oprávnením na
podnikanie povinné, doručením dokladu o vykonaní deratizácie, písomne informovať
Mesto Zlaté Moravce, Mestský
úrad - oddelenie investičnej

výstavby a hospodárskej činnosti – referát životného prostredia.
Odd. investičnej výstavby
a hospodárskej
činnosti referát ŽP

ŽALÚZIE A SIETE

OPRAVA

plastových

OKIEN
DVERÍ
12/2020

0940 765 888
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10 odporúčaní pri COVID-19
Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus?
1.

2.

3.

Zostaňte doma, nechoďte
do práce, školy ani na verejné
priestranstvá. V prípade potreby
nákupu alebo inej požiadajte ľudí
vo vašom okolí, aby išli za vás.
Ak musíte ísť von, vyhnite sa
používaniu akéhokoľvek druhu
verejnej dopravy alebo taxíkov.
Vždy použite rúško na tvár.
Starostlivo sledujte svoj
zdravotný stav a príznaky.
Príznaky nájdete na webe
www.korona.gov.sk
Ak sa vaše príznaky zhoršia,
okamžite kontaktujte svojho
lekára.

6.

Zakryte si ústa rúškom alebo
odevom, keď kýchate alebo
kašlete. Nepoužívajte samotné
ruky, pretože sa dotýkajú
mnohých povrchov.

7.

Umývajte si ruky mydlom a
teplou vodou najmenej 20
sekúnd viackrát za deň alebo
použite dezinfekčný
prostriedok na ruky s obsahom
najmenej 60% alkoholu.

8.

Ak je to možné, zostaňte
v samostatnej miestnosti a
mimo dosahu ostatných ľudí
vo vašej domácnosti. Mali by
ste tiež používať samostatnú
kúpeľňu a WC, ak je k dispozícii.

9.

Vyhnite sa zdieľaniu osobných
vecí s inými ľuďmi vo vašej
domácnosti, ako sú riad,
uteráky a posteľná bielizeň.

Oddýchnite si a pite dostatok
tekutín.

4.

Ak ste objednaní k lekárovi,
telefonicky ho informujte,
že máte alebo môžete mať
COVID-19. Pokiaľ telefón
nezdvihne, pošlite sms.
K lekárovi nechoďte.

5.

V prípade mimoriadnych
zdravotných udalostí volajte
na číslo 155 a informujte
dispečing, že máte alebo
môžete mať COVID-19.

155

všetky povrchy, ktorých
10. Vyčistite
sa často dotýkate, ako napríklad
stoly a kľučky. Používajte
domáce dezinfekčné prostriedky
na dané povrchy.

www.korona.gov.sk
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