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V tomto čísle:
Opravený
chodník
Rekonštrukcia 1200 metrov
dlhého chodníka na Dlhej ulici v Zlatých Moravciach začala ešte v roku 2018. Rozdelená bola na tri etapy. V mesiaci
apríl 2020 bola dokončená posledná - tretia časť.
Čítajte na strane 3

Zbúraná
časť škôlky
Samospráva dala zlikvidovať nepoužívané a značne
poškodené krídlo Materskej
školy na Slnečnej ulici vo výmere približne 500 m². Získaný
pozemok poslúži na výstavbu
nového komunitného centra.
Čítajte na strane 3

Nové
osvetlenie
Staré žiarovky nahradilo
moderné a úsporné LED osvetlenie. Mesto dalo v dvoch lokalitách nainštalovať nové pouličné lampy v hodnote takmer
35-tisíc eur.
Čítajte na strane 4

Stavanie
mája
Tradičné stavanie mája je
u nás každý rok sprevádzané
veselou hudbou a tancom. Ľudové zvyklosti však museli ísť
z veľkej časti tento rok bokom.
Dôvodom je koronavírus.
Čítajte na strane 8

Pred vstupom do mestského úradu sa každému návštevníkovi meria teplota.

Orgány mesta fungujú aj počas koronakrízy,
rokovanie zastupiteľstva sa ale presunulo
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach tvoria
sedemnásti poslanci. Pre riziko šírenia koronavírusu naplánovať spoločné rokovanie v takomto počte ľudí, nie
je jednoduché. Napriek tomu sa v máji stretnú. Chýbať
nebudú sprísnené bezpečnostné opatrenia.
V poradí 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach sa malo pôvodne
uskutočniť dňa 23. apríla 2020.
Termín bol však presunutý. Vedenie mesta chce týmto krokom získať viac času na prípravu
rokovania v krízovom režime.
Novým termínom sa stal štvrtok 14. máj 2020. „Presný čas
ako aj miesto konania bude
včas oznámené pozvánkou na
rokovanie mestského zastupiteľstva,“ povedal viceprimátor
mesta a poslanec za mestskú časť Prílepy Marek Holub.
V rámci bezpečnostných opatrení tu podľa jeho slov budú
určite zabezpečené ochranné
rúška, ochranné rukavice ako
aj dezinfekcia.

Otázna ostáva prítomnosť
verejnosti. Tá má zo zákona
právo sa zúčastniť. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky ale v apríli vydal nariadenie, podľa ktorého majú
samosprávy „pri zasadnutiach
a schôdzach vylúčiť verejnosť
a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov“. Toto nariadenie je v platnosti až do
odvolania. Ak bude zrušené
do konania májového rokovania zlatomoraveckých poslancov, vedenie mesta bude musieť občanom prístup povoliť.
„Uvidíme, ako sa vyvinie situácia
a podľa toho sa prispôsobíme.
Pevne dúfam, že do termínu konania zastupiteľstva budú tieto
veci vyjasnené,“ uviedol Holub.

Členovia komisií sa
osobne stretávať
nemusia
Koronakríza spôsobila
o niečo menšie problémy
pri stretnutiach členov jednotlivých komisií mestského
zastupiteľstva. Platia tu totiž
umiernenejšie pravidlá, ktoré umožňujú aj elektronické
rokovania. Okrem toho je tu
aj nižší počet členov, a teda
nižšie riziko možného prenosu vírusu.
„Postupne jednotlivé komisie zasadajú. Samozrejme,
musia byť dodržané všetky
hygienické opatrenia. Náš
rokovací poriadok umožňuje rokovanie komisie aj prostredníctvom emailov, tzv.
Per rollam. Je na predsedoch
komisie, akú formu si zvolia.
Do úvahy pripadá aj videokonferencia,“ vysvetľuje viceprimátor.
(pokračovanie na str. 2)
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Orgány mesta fungujú aj počas koronakrízy, rokovanie
zastupiteľstva sa ale presunulo
(pokračovanie zo str. 1)

Komunikácia funguje
Aktuálna situácia je síce
komplikovaná, napriek tomu
má komunikácia magistrátu s poslancami fungovať na
dobrej úrovni. „Vedenie mesta poslancov o všetkom včas
informuje. A naopak, poslanci posielajú svoje návrhy a komentáre e-mailami. Mnoho
poslancov telefonicky kontaktuje vedenie a aj členov krízového štábu a zaujímajú sa
o aktuálne dianie v meste,“ informuje Holub.
Prezradil, že v súčasnosti
medzi nimi prebieha diskusia,
ktorú nastolil poslanec Michal

Cimmermann o možnostiach
ekonomickej pomoci obyvateľom a zamestnávateľom v Zlatých Moravciach. Táto téma by
sa mala podrobnejšie rozoberať na májovom zasadnutí zastupiteľstva.
Mestskí poslanci sa v posledných dňoch aktívne zapojili aj
do distribúcie ochranných rúšok pre seniorov od 65 rokov,
za čo im vedenie magistrátu
vyslovilo poďakovanie.

Dopad na mesto
Napriek koronakríze sa samospráva snaží ďalej napredovať.
Sústredí sa najmä na rozbehnuté projekty financované
z európskych štrukturálnych

Zlatomoraveckí mestskí poslanci.
fondov. Niektoré projekty hradené z vlastných zdrojov mesta museli byť ale na čas pozastavené. Koronakríza si totiž
vyžaduje nemalé finančné
prostriedky, ktoré sa pri tvorbe rozpočtu mesta na tento
rok nedali nijako predvídať.
Ku koncu apríla bolo na boj

proti koronavírusu vynaložených približne 21-tisíc eur. Tieto peniaze boli použité najmä
na zaplatenie viacnásobnej dezinfekcie verejných priestorov,
budov mesta a zabezpečenie
ochranných pomôcok a hygienických potrieb.
Peter Klimant

Obmedzenie pohybu počas Veľkej noci prebehlo
v okrese Zlaté Moravce bez problémov
Od stredy 8. apríla do pondelka 13. apríla 2020 platil
všade na Slovensku čiastočný zákaz vychádzania. Cieľom nariadenia Vlády Slovenskej republiky bolo eliminovať pohyb osôb počas Veľkej noci a obmedziť tak riziko šírenia koronavírusu. Ako dopadli kontroly v okrese
a meste Zlaté Moravce?

Ilustračná fotografia, pixabay.com
Na základe vládneho nariadenia boli na hraniciach
všetkých okresov rozostavané policajné kontroly, ktoré dohliadali, aby občania

necestovali bez vážneho
dôvodu medzi okresmi. Prechod bol možný len na základe výnimiek, ako napríklad
cesta do a zo zamestnania

alebo cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom
neodkladného vyšetrenia.
Podľa slov krajskej policajnej hovorkyne Renáty Čuhákovej dohliadalo
na dodržiavanie vládneho
nariadenia v okrese Zlaté
Moravce 50 policajtov a 18
vojakov. „Hliadky sa zdržiavali na hraniciach okresov
a bežný výkon dohliadal na
dodržiavanie hygienických
usmernení - nosenia rúšok
a zákazu zhromažďovania
sa na verejne prístupných
miestach,“ povedala Čuháková.
Na hraniciach zlatomoraveckého okresu bolo počas
trvania nariadenia kontrolovaných 123 osôb, čo je
len malý zlomok z celkového počtu kontrolovaných

v rámci celého Nitrianskeho kraja - 15 214 osôb. Celoslovensky to bolo až 150 193
osôb.
Sankcie u nás neboli udelené žiadne. Problémy neboli zaznamenané ani pri
kontrolách vo vnútri okresu, ktoré sa týkali dodržiavania povinného nosenia
rúška či zákazu zhromažďovania sa. „V rámci celkovej
situácie neboli zaznamenané žiadne porušenia verejného poriadku ako ani iných
porušení v zmysle nariadení
Vlády SR ohľadne koronavírusu. Takisto bola zvládnutá
situácia aj priamo v meste
Zlaté Moravce, kde neboli
zistené ani riešené žiadne
porušenia,“ uzavrela policajná hovorkyňa.
Peter Klimant
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Chodník na Dlhej ulici je už opravený celý

Chodník na Dlhej ulici.
Rekonštrukcia 1200 metrov dlhého chodníka na Dlhej ulici v Zlatých Moravciach začala ešte v roku 2018.
Rozdelená bola na tri etapy. V mesiaci apríl 2020 bola
dokončená posledná - tretia časť.
Pôvodný chodník mal už
dlhšie nevyhovujúci technický
stav. To bol hlavný dôvod, pre

ktorý sa ho samospráva rozhodla dať opraviť. Pre jeho nemalú dĺžku, ktorá si vyžiadala

značné finančné prostriedky,
bolo potrebné celú rekonštrukciu rozdeliť na tri etapy.
Práce začali postupne
smerom od Žitavianskej
strany v lete 2018. Stredná
časť chodníka bola opravená o rok neskôr a posledná

tretia etapa rekonštrukcie,
v celkovej dĺžke 460 metrov,
bola zavŕšená v apríli tohto
roka.
Na chodníku bola odstránená pôvodná asfaltová vrstva a miesto nej tam
bola osadená nová zámková dlažba aj s podkladom.
Obnova celého 1 200 metrového chodníka bola vysúťažená na sumu 117 266 eur,
z toho prvá etapa si vyžiadala 44 722 eur, druhá 31 060
eur a zvyšok pohltila tretia
časť. Použité finančné prostriedky boli z mestského
rozpočtu.
Peter Klimant

Nepoužívaná časť škôlky sa zbúrala. Uvoľnený
pozemok poslúži pre výstavbu komunitného centra
Mesto Zlaté Moravce dalo zlikvidovať nepoužívané
a značne poškodené krídlo Materskej školy na Slnečnej
ulici vo výmere približne 500 m². Búracie práce sa uskutočnili v mesiaci apríl 2020.
Predmetné krídlo budovy
bolo škôlkou nevyužívané
už dlhé roky. Podľa vyjadrenia Júlie Bacigálovej, vedúcej
Oddelenia investičnej výstavby a hospodárskej činnosti na
Mestskom úrade v Zlatých Moravciach, bolo kriticky poškodené a jeho renováciu neodporučili ani stavební odborníci.

Počas búracích prác.

„Stav týchto priestorov bol
naozaj žalostný. Okrem toho,
že tam vo veľkom zatekalo,
bola najhlavnejším problémom statika. Bola narušená,
čo potvrdil statik aj projektant.
Neostávalo nám nič iné, len
to zbúrať,“ uviedla Bacigálová.
Búracie práce stáli samosprávu 23 376 eur.

Získaný pozemok po zbúraní krídla škôlky.
Na uvoľnenom pozemku by
malo ešte v priebehu tohto
roka vyrásť nové komunitné
centrum, na stavbu ktorého
získalo mesto Zlaté Moravce
nenávratný finančný príspevok v hodnote 295 788 eur
od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z Operačného programu Ľudské
zdroje. Presný dátum realizácie stavby nateraz známy
nie je.

Komunitné centrum bude
určené pre sociálne vylúčené
skupiny obyvateľstva, jednotlivcov ako aj celé rodiny. Sociálnu pomoc, poradenstvo
a rôzne vedomosti tu budú
môcť nájsť napríklad osoby
z marginalizovaných rómskych komunít, seniori, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, viacdetné rodiny či
slobodní rodičia.
Peter Klimant
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Výmena časti verejného osvetlenia
Staré žiarovky nahradilo moderné a úsporné LED
osvetlenie. Mesto Zlaté Moravce dalo v dvoch lokalitách
nainštalovať nové pouličné lampy v hodnote takmer
35-tisíc eur.
Inštalácia nových lámp sa
uskutočnila v mesiacoch marec a apríl 2020. Dokopy bolo
vymenených 74 svietidiel,
z toho 71 kusov na Továrenskej ulici a 3 kusy na Ulici Obrancov mieru.
„Mesto malo vyhotovený
audit pouličného osvetlenia.
Na základe neho boli vybrané tie najkritickejšie svietidlá,
ktoré bolo potrebné vymeniť.
Šlo teda o lampy, ktoré boli vo
veľmi zlom technickom stave,“ uviedla Júlia Bacigálová,

vedúca Oddelenia investičnej výstavby a hospodárskej
činnosti na Mestskom úrade
v Zlatých Moravciach.
Výmena svietidiel bola
uhradená z mestského rozpočtu. Šlo o sumu 34 740 eur.
Dodanie a inštaláciu nových
lámp realizovala firma MIKRA
– Milan Kramár, ktorá zákazku
získala na základe verejného
obstarávania.
V Zlatých Moravciach sa
podľa slov Bacigálovej stále
nachádzajú mnohé pouličné

Továrenská ulica
lampy, ktoré by bolo potrebné vymeniť. Mesto však
nemá v tomto roku na tento účel vyčlenené ďalšie finančné prostriedky. „Pokiaľ

sa v nasledujúcich rokoch
peniaze nájdu, budeme vo
výmene určite pokračovať,“
uzavrela Bacigálová.
Peter Klimant

Prekryté schodisko na kultúrnom dome
v Chyzerovciach
Kultúrny dom v mestskej časti Chyzerove má prekryté
vonkajšie schodisko. Využívané je umelcami, ktorí sa
z budovy kultúrneho domu presúvajú počas vystúpení
na jeho priľahlé pódium.
Zastrešenie schodiska dal
vybudovať Výbor mestskej
časti Chyzerovce. Výbor dostáva každoročne z rozpočtu mesta Zlaté Moravce po

5-tisíc eur. Ide o takzvaný
participatívny rozpočet, ktorý môže výbor mestskej časti
použiť podľa vlastného uváženia. Chyzerovčania šetrili

tri roky na zastrešenie schodiska. Projekt ich tak vyšiel na
15-tisíc eur.
Nie je to prvýkrát, čo sa
v Chyzerovciach použili peniaze z participatívneho rozpočtu na zveľadenie areálu kultúrneho domu. V minulosti bola
za tieto prostriedky postavená
strecha nad pódiom.

Participatívne rozpočty
majú k dispozícii aj zvyšné
výbory mestských častí Zlatých Moraviec. Okrem Chyzeroviec naposledy všetky
zhodne nakúpili hracie prvky pre deti a mládež.

Peter Klimant
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Kalinčiakova ulica

Mestská polícia prichytila pri čine vlamača
Hliadka Mestskej polície v Zlatých Moravciach prichytila priamo pri čine muža, ktorý sa pokúšal vniknúť do
vnútra predajne potravín na Kalinčiakovej ulici.
K incidentu došlo pár minút po polnoci, vo štvrtok
16. apríla 2020. Príslušníci
mestskej polície na mieste
zadržali 29-ročného muža
a následne privolali štátnu
políciu.

„Páchateľ doposiaľ presne nezisteným spôsobom
a predmetom rozbil sklenenú výplň na dvoch oknách
umiestnených na zadnej
strane budovy predajne potravín a presne nezisteným

spôsobom opiloval sieťku
nachádzajúcu sa na jednom
z okien a snažil sa dostať dovnútra predajne potravín, pričom bol vyrušený hliadkou
Mestskej polície,“ opisuje incident krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.
Ako ďalej povedala, muž
svojím konaním spôsobil doposiaľ presne nevyčíslenú

škodu na majetku poškodenému podnikateľskému subjektu. Prípad rieši Obvodné
oddelenie Policajného zboru
Zlaté Moravce ako prečin krádeže v štádiu pokusu. „Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. Stíhaný je
na slobode,“ dodala policajná
hovorkyňa.
Peter Klimant

Trestná činnosť v Zlatých Moravciach vlani klesla
V minulom roku došlo v Zlatých Moravciach k poklesu
trestných činov. Vyplýva to zo štatistík, ktoré zlatomoraveckému magistrátu poskytla Polícia SR. V nich sa ale dozvedáme aj to, že v priestupkoch sme si naopak pohoršili.

Ilustračná fotografia, pixabay.com
V roku 2019 zaevidovala
Polícia SR na území mesta Zlaté Moravce celkovo
40 trestných činov, čo je

o 14 menej ako v roku 2018.
Z toho najviac prevládali
krádeže, nasledovalo porušovanie domovej slobody,

nebezpečné v yhrážanie
a výtržníctvo spojené s ublížením na zdraví.
Štatistika trestných činov sa u nás síce zlepšila, to sa ale nedá povedať
o priestupkoch, pri ktorých
sme si vlani pohoršili. V roku
2019 bolo v Zlatých Moravciach zaznamenaných až
491 priestupkov. V porovnaní s rokom 2018 ide o výrazné zhoršenie s nárastom
o rovných 90 prípadov.
Najviac
prevládali priestupky proti majetku, ktoré zahŕňajú krádeže
a podvody do 266 eur. Tvorili až vyše polovicu všetkých
zaznamenaných priestupkov. Veľmi rozšírené boli aj
priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. Tu
ide napríklad o nadávky,

vyhrážky a rôzne schválnosti medzi občanmi.
Polícia riešila a zaznamenala aj priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V záznamoch
figurujú aj priestupky proti
verejnému poriadku - napríklad neuposlúchnutie výzvy
verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci alebo rušenie nočného kľudu.
Najmenej častým typom
„prehrešku“ zaznamenaným
v našom meste boli takzvané iné priestupky proti poriadku v správe, sem spadá
porušovanie všeobecne záväzných nariadení obcí či
záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy.
Peter Klimant
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Potravinová pomoc pre Dom opatrovateľskej služby
Podpora pre tých najzraniteľnejších. Spoločnosť Kaufland poskytuje nezištnú potravinovú pomoc Domu
opatrovateľskej služby (DOS) v Zlatých Moravciach v podobe balíkov ovocia a zeleniny.
Ako informovala vedúca
Zariadenia opatrovateľskej
služby (ZOS) Jana Bošiaková,
o možnosti požiadať o potravinovú pomoc z Kauflandu, informovala ZOS Klaudia
Antolová z Terénnej sociálnej
práce, ktorá neskôr aj pomohla dohodnúť túto pomoc.
Oslovila Zuzanu Bielikovú zo
spoločnosti Kaufland a tá zabezpečila dodanie potravín.
„Prvá zásoba potravín k nám
dorazila 27. marca 2020. Boli
tam maliny, jahody, citróny,
mandarínky, zemiaky, kapusta

a jablká. Rozdelili sme to
všetkým klientom v DOS-ke,
okrem posledného vchodu.
V posledný marcový deň sme
dostali ďalšiu várku – kapusta,
kapia, šalát, zemiaky a ovocie. Dorozdeľovali sme do
posledného vchodu a všetkým opatrovaným klientom
v Zlatých Moravciach,“ povedala Bošiaková. V mesiaci
apríl obdržali ďalšie tri zásielky. Potravinové dary by mali
v nasledujúcich týždňoch
do DOS-ky chodiť aj naďalej.
„Počas tejto krízy spôsobenej

koronavírusom je prísun čerstvých vitamínov nesmierne
dôležitý. Pre nízkopríjmových
ľudí je to naozaj veľká pomoc,
aj sa potešili, že si na nich niekto spomenul. V mene Zariadenia opatrovateľskej služby

a Mesta Zlaté Moravce ďakujem spoločnosti Kaufland za
prísun vitamínov pre našich
seniorov,“ povedala na záver
Bošiaková.
Peter Klimant

Kuchyne v nemocniciach siete AGEL dodržiavajú
prísny režim, pacienti aj zamestnanci majú
stravu naďalej zabezpečenú
V čase šíriaceho sa koronavírusu COVID-19 ovplyvnili
prijaté opatrenia všetky nemocnice siete AGEL SK nielen
v zdravotníckych profesiách, ale aj v tých, ktoré primárne
nesúvisia so zdravotnou starostlivosťou, napríklad kuchyne či jedálne. V zdravotníckych zariadeniach siete AGEL
SK sa aj napriek sprísneným opatreniam naďalej pripravuje a distribuuje strava pre pacientov a zamestnancov.

Prísne opatrenia v čase epidemiologickej hrozby koronavírusom COVID-19 neobišli
ani jedálne a kuchyne, ktoré
denne pripravujú pacientom

čerstvú stravu. Aj v minulosti museli byť dodržané všetky
protiepidemiologické zásady
určené zákonmi, nariadeniami
a hygienickými opatreniami

pri príprave stravy, či sa to týka
technologickej prípravy alebo
hygienického režimu.
Samozrejmosťou je zvýšená
dezinfekcia v kuchyniach všetkých zdravotníckych zariadení.
V rámci prísnych opatrení sa ako
spôsob zamedzenia združovania personálu zatvorili jedálne.
Každé zdravotnícke zariadenie
má ale zriadené vlastné podmienky na výdaj stravy.
Čo sa týka Nemocnice Zlaté
Moravce, tu sa počet obedov
znížil. ,,Aktuálne varíme pre menej pacientov. Je to spôsobené
aj tým, že oddelenia poskytujú
iba akútnu zdravotnú starostlivosť a oddelenia a ambulancie, ktoré poskytujú odkladnú
zdravotnú starostlivosť, pracujú v upravenom pracovnom

režime či hodinách. Naďalej ale
varíme všetky druhy diét, ktorých je celkovo 22,“ vysvetľuje
vedúca úseku liečebnej výživy
a stravovania Veronika Lepišová
zo zlatomoraveckej a levickej
nemocnice. Kuchyňa Nemocnice Zlaté Moravce varí stravu
aj pre zariadenie opatrovateľskej služby patriace pod mesto,
podávajú im celodennú stravu.
Suroviny a tovar sú do kuchýň
jednotlivých zdravotníckych zariadení dovážané v štandardom
režime, avšak aj dodávatelia sú
povinní dodržiavať všetky nariadenia a opatrenia, aby sa riziko šírenia nákazy znížilo na
minimum.
Martina Pavlíková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK
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Eko predsavzatia na rok 2020: Kupujme BIO a EKO
produkty, prečo je dobré ich kupovať?
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 ekopredsavzatí sa budeme venovať kupovaniu BIO a EKO produktov.
Povieme si, o aké produkty
ide, prečo je lepšie ich kupovať a kde ich vlastne vieme
kúpiť.

spotrebiteľského reťazca – pri
výrobe, používaní/spotrebe
a likvidácii. To znamená, že
pri ich výrobe sa používa menej chémie a uvoľňuje menej
škodlivín, pri ich používaní
nie sme vystavení množstvu

skutočne ekologický a vidia
za tým iba snahu o vytiahnutie viac peňazí z ich peňaženky. Pravda je taká, že každý
výrobca, ktorý chce pre svoj
produkt používať označenie
BIO/EKO, musí prejsť veľmi
prísnou kontrolou, ktorá ale
udelením certifikátu nekončí.
Títo výrobcovia sú pravidelne
ako aj námatkovo kontrolovaní. Výrobca, ktorý má pro-

Ilustračná fotografia, pixabay.com

Čo sú BIO a EKO
produkty?
Veľmi zjednodušene možno
povedať, že BIO (skrátene biologické) a EKO (skrátene ekologické) produkty sú oproti
štandardným produktom šetrnejšie k životnému prostrediu.
Skratka BIO sa najčastejšie spája s potravinami, skratku EKO
nájdeme pri väčšom množstve
výrobkov, od drogérie, cez čistiace prostriedky až po spotrebný materiál a tiež aj elektroniku.

Prečo by som ich mal
kupovať?
Už sme načrtli vyššie, že BIO
a EKO produkty sú ohľaduplnejšie voči našej planéte,
a teda aj nám samotným,
a to pri všetkých častiach

nebezpečných látok a likvidácia týchto produktov nepredstavuje takú záťaž (niektoré
vieme dokonca kompostovať). Aby sme boli konkrétnejší: pestovanie bio paradajky nezaťažuje pôdu a jej
konzumáciou nedostávame
do tela toľko škodlivín ako
pri jej štandardne pestovanej a striekanej sestre; ekologický čistiaci prostriedok je
v prírode odbúrateľný a nie
je tak agresívny pre vaše deti
a štvornohých miláčikov ako
bežný prostriedok.

„Je to príliš drahé
a neverím tomu.“
Veľmi často sa stretávam
s argumentom, že ľudia neveria tomu, že by daný produkt BIO/EKO produkt bol

dukciu BIO a neBIO potravín,
musí mať striktne oddelený
výrobný proces, aby nedošlo
k zámene produktov. Samozrejme, k možným pochybeniam prísť môže, ale ide o zanedbateľné čísla. A pokiaľ ide
o cenu, tá je vyššia z toho dôvodu, že nie je dostatočný
dopyt po týchto výrobkoch
zo strany spotrebiteľov. Čím
viac BIO/EKO výrobkov budeme kupovať, tým bude ich
cena nižšia.

Ako viem, že
kupujem BIO/EKO
produkt?
S označením BIO/EKO sa
najčastejšie stretnete priamo
v názve výrobku, keďže obchodník sa takýmito výrobkami rád pochváli. Ak to nie

je náhodou očividné z názvu
výrobku, pomôžu vám logá,
ktoré potvrdzujú certifikáciu
výrobku. Na trhu existuje viacero log pre rôzne certifikácie,
tie najčastejšie pre BIO/EKO
výrobky sú nasledovné:

A kde ich teda viem
kúpiť?
V Zlatých Moravciach existuje mnoho miest, kde viete
kúpiť kvalitné potraviny a výrobky už aj v kvalite BIO a EKO.
Okrem väčšiny potravinových
reťazcov nájdete BIO potraviny aj v menších prevádzkach
priamo v centre mesta.
Michal Kutlík,
OZ Pestrec –
Environmentalistika
pestrou formou
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Máj bol vztýčený bez prítomnosti ľudí
Tradičné stavanie mája je v našom meste každý rok
sprevádzané veselou hudbou a tancom. Ľudové zvyklosti
však museli ísť z veľkej časti tento rok bokom. Dôvodom
je koronavírus.

Pre riziko šírenia koronavírusu boli v Zlatých Moravciach
zrušené všetky spoločenské,
kultúrne a športové podujatia, a to až do odvolania. Zákaz je v platnosti od marca.

Zrušené bolo aj podujatie stavania mája. Centrálny
máj Zlatých Moraviec bol
napriek tomu postavený na
Námestí Andreja Hlinku vo
štvrtok 30. apríla 2020. Jeho

vztýčenie sa ale udialo bez
účasti ľudí a bez kultúrneho
programu.
V minulosti bol máj zdobený priamo na námestí.
Bola to úloha, ktorá pripadala deťom odetých v krojoch. Tento rok dorazil máj
na námestie už odzdobený. Farebnými stuhami ho
v predstihu skrášlili pracovníčky Mestského strediska kultúry a športu (MSKŠ).
Zamestnanci Technických
služieb ho postavili na svoj
stojan vedľa informačnej
kancelárie.
„Napriek tomu, že koronavírus v posledných mesiacoch vo veľkej miere obmedzil naše životy, nesmieme
zabúdať na naše tradície.
Ozdobený máj preto stojí na námestí. Dúfame, že
o rok toto podujatie už bude
sprevádzať hudba, spev
a hlavne tu budú prítomní

Zlatomoravčania,“ povedala
Simona Holubová, riaditeľka
MSKŠ.
Centrálny máj bol postavený aj v mestskej časti Prílepy.
Taktiež bez účasti ľudí.

Niečo z histórie
Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy
a hospodárske budov y
stromčeky na ochranu pred
zlými duchmi a chorobami. V slovanskej kultúre sa
máje najskôr stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva. V neskoršej
dobe sa stavali pred domy,
v ktorých bolo dievča súce
na vydaj. V posledných desaťročiach sa stalo samozrejmosťou stavanie tohto
symbolu jari na námestiach
našich miest a obcí.
Peter Klimant

Havrany v našom meste
Na jar, najmä v apríli, môžeme v prírode pozorovať veľké
premeny na stromoch, kríkoch
a ostatných rastlinách. V živočíšnej ríši je jar obdobím párenia a rozmnožovania. Sťahovavé vtáky postupne už od
februára prilietajú na hniezdisko zo svojich zimovísk. V apríli
je tu väčšina z vyše štyridsiatich
druhov a do polovice mája priletia k nám ešte kukučky, žlny,
včeláriky a posledné budú dážďovníky. Väčšina vtákov si svoje hniezda stavia nenápadne,
často je ťažké ich odhaliť. No
sú druhy, napríklad bociany,
lastovičky, alebo havrany, ktoré so stavbou hniezda nerobia žiadne tajnosti. Havran čierny (poľný) má oddávna zvyk
hniezdiť vo veľkých kolóniách.

V minulosti si hniezda stavali na
vysokých stromoch v lesíkoch,
v parkoch alebo v poľných remízkach. V posledných desaťročiach sa im zapáčilo hniezdiť
priamo v mestách. V Zlatých
Moravciach prvý pár havranov zahniezdil v roku 2014 na
vysokom jaseni pri hornom
kostole. O rok neskôr sa pridal
druhý pár, ktorý si však postavil
svoje hniezdo na chránenom
platane pri pošte. V nasledujúcom roku pribudli ďalšie dve
hniezda. V roku 2017 som ich
napočítal sedem a o rok ich už
bolo trinásť. V minulom roku
- 2019 na platane zahniezdilo
o ďalších desať viac, teda dvadsaťtri havraních párov. Tento
rok bude určite nárast počtu
nových hniezd rekordný.

Chránený platan pri pošte.
Doteraz ich je tridsaťšesť
a navyše štyri páry havranov
si postavili nové hniezda aj
v Mestskom parku. Pár havranov má tri až päť mláďat,
z hniezda vylietajú koncom
mája až v júni. Potravu má
pestrú, rôzne semená, plody,
hmyz, slimáky, hraboše, zdochliny, odpadky na smetiskách.

Havran čierny patrí do čeľade krkavcovitých vtákov, ktoré sú známe svojou vysokou
inteligenciou. Vedci zistili, že
krkavec je učenlivejší ako pes.
Dokážu sa naučiť ľudskú reč
podobne ako papagáje.

Ľudovít Chládek
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Stratené vzácne artefakty zo Zlatých Moraviec
Naše mesto bolo v minulosti významným strediskom kultúry,  remesiel, športu a samosprávy - skoro 200
rokov bolo sídlom Tekovskej
župy ale i náboženského života. Veď  už v roku 1323 sa
spomína   vice archidiakon
z Moraviec a v roku 1332 fara
a farár Imrich. Podľa pápežských registrov Moravecká
fara patrila medzi najbohatšie v Tekovskej župe. Preto
nie je zvláštne, že farský kostol vlastnil vzácne gotické
tabule zo 14. až 15. storočia
a taktiež i veľkorozmerné
obrazy   významných barokových maliarov. V kostole boli i vitráže -maľované
okná zo 14., 15. a 16. storočia.
Je zaujímavé, že i napriek
trojnásobnému prepadnutiu mesta tureckými hordami, ktoré mesto a kostol
vždy vypálili a vyplienili
a ľudí pozabíjali, alebo odvliekli do zajatia- v rokoch
1530,1573 a1631, obyvatelia
tieto vzácne obrazy vždy
dokázali ukryť.
Až po roku 1911 niektoré
vzácne obrazy, ktoré boli
dedičstvom našich predkov, začali opúšťať kostol
alebo faru. Roztratili sa darovaním pre Kresťanské múzeum do Ostrihomu, iné sa
záhadne stratili. Napríklad
sv. Anton Paduánsky, namaľoval ho maliar patriaci škole
Murilla alebo zlatý pektorálny kríž z obdobia Veľkej
Moravy, ten bol ukradnutý
okolo roku 1960.Z múzea
bol tiež predaný v roku 1988
z fary vzácny obraz životnej veľkosti od Abraháma
Janssensa 1575-1632,ktorý sa dostal do Bojníc
a patri medzi najvzácnejšie obrazy na Bojnickom

zámku.   V tomto príspevku
si pripomenieme tiež vzácne maľované okná -vitráže
z 15. až 16. storočia, ktoré
tiež majú pohnutú históriu.

Výsada
privilegovaných
Počas tureckej okupácie
Slovenska sa kostoly a kláštory premieňali na pevnosti. Okná sa zamurovávali.
V 14. storočí sa zasklievali výlučne len sakrálne objekty. V 15.a 16.storočí bolo
ešte stále vzácne zasklievanie okenných otvorov. Okná
sa vypĺňali zvieracími blanami, slamou alebo prútím. A kto si dovolil, dať si
urobiť vitráže, musel patriť
medzi privilegované vrstvy.
Veď ako hovoria zachované dokumenty, ešte v prvej
štvrtine 15. storočia mal
ostrihomský arcibiskup na
svojom paláci okná utesnené pergamenom, v roku
1520 mal jágersky arcibiskup (bol druhý najvýznamnejší hierarcha v Uhorskom
kráľovstve) okná utesnené
pergamenom a zvieracími
blanami.

Pátranie po oknách
Ale ako nám potvrdzujú historické pramene, už
v prvej polovici 15. storočia
sa nachádzali    maľované
okenné tabule vo väčšom
súbore vo farskom kostole.
Je na mieste otázka v ktorom? Vizitácia, ktorú som
našiel v Ostrihomskom archíve, hovorí o kostole sv.
Petra na majetku Forgáčovcov. Je z 26. marca 1561, ale
nešpecifikuje jeho umiestenie, ale sa predpokladá, že
je to ten, čo bol na námestí. Ale vizitácia z roku1647
hovorí už o patrónovi

Maľované okno, fotoarchív Mariana Tomajku
kostola, že je ním sv. Michal. Svetským patrónom je
tiež Forgáč. Spomína sa tiež
v prameňoch, že na mieste dnešného kostola bol
gotický z 15. storočia. Úplne bol zničený Turkami. Je
veľká škoda, že pri oprave
odvlhčenia múrov kostola
v roku 1999 sa neurobil archeologický výskum, pretože pri výkope a odkrytí základu na ľavej strane kostola
spod základu vyčnievala kostra. Pri prestavbe kostola
alebo znovu postavení od
základov barónom Kristiánom Paluškom v roku 1747
boli okná znovu osadené.
Pri ďalšej prestavbe kostola
a jeho rozšírení v roku 1785
kardinálom Migazzim, majoritným pánom Moraviec,
boli sňaté   a umiestené do
jeho kaštieľa u nás v Zlatých Moravciach. Pramene z roku 1905 nám dokumentujú, že sa nachádzajú
v kaštieli. Jedná séria bola
umiestená v štyroch dverách a jednom okne, pravdepodobne v súkromnej
kaplnke kardinála.

Ďalšie okenné maľby vitráže s ozdobnou bordúrou,
vykazovali veľkú podobnosť s okennými maľbami
v kláštore Heiligenkreutz
v Rakúsku a tiež s maľbami
okien Melkene - opátstvo
sa nachádza tiež v Rakúsku.
Opátstvo Melkene už od
14. storočia bolo v úzkom
kontakte s cirkevnými inštitúciami na Slovensku
-Uhorsku. Tiež aj kláštor
benediktínov na Panonhalme a kláštor benediktínov Hronskom Beňadiku
mali úzke kontakty. Literatúra z roku 1929 uvádza, že
časť   okenných malieb sa
dostala z kaštieľa zo Zlatých
Moraviec na zámok Erdödyovcov do Hlohovca. Dcéra   Viliama Migazziho Irma
Mária sa v roku 1881 vydala
za grófa Imricha Erdödyho
do Hlohovca, po smrti jej
otca grófa Viliama v roku
1896 sa stala dedičkou   domínia fideis komisu Zlatých
Moraviec.
Ďalšia séria okenných
malieb sa dostala do
(pokračovanie na str. 10)
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(pokračovanie zo str. 9)
vlastníctva grófa Jána Wilceka zo Semerova. Počas II.
svetovej vojny alebo po nej
sa záhadne stratili. Až v roku
2011 sa vďaka našej rodáčke
Marianne Havettovej pri návšteve Kolína nad Rýnom v bývalom kostole sv. Cecílie, kde
je inštalované múzeum vitráži
a okenných malieb, objavilo
jedno okno z farského kostola
zo Zlatých Moraviec, ktoré je
úplne totožné s fotografiou
z roku 1905. Múzeum vo svojom katalógu Die Glasmalereien des Schůtgen-Museum
uvádza, že uvedené okno pochádza z neznámeho kaštieľa Erdödyovcov z Maďarska
(nerozlišujú pojem Maďarsko
a historické Uhorsko). Okenná
tabula má názov Matka Božia.
Vyhotovil ju maliar okenných
tabúl Jacob Kistenfiger z Mníchova v roku 1510. To isté je
zdokumentované aj v literatúre z roku 1905.    

Do Kolína nad Rýnom sa
okenná tabula dostala pravdepodobne ako vojnová
korisť. Ďalšie okenné tabule z farského kostola sú zatiaľ nezvestné.   Spolok sv.
Vojtecha vydal v Trnave
v roku 1939 Dejiny výtvarného umenia na Slovensku,
kde sa tiež píše o oknách
z nášho farského kostola,
uvádza sa na strane 120, že
sú v Erdődyovskom kaštieli
v Hlohovci. Uhorská historiografia píše konkrétne o maľovaných oknách-vitrážach,
sú to: Hlava Krista - 14. storočie, Svätá Anna-15.-16.stor.,
Ježiš a Mária– 15.stor., Matka
Božia z roku 1510, Anjelské
zvestovanie -15. stor., Votívne
okno, Klaňanie sa troch kráľov, Svätá Trojica, ďalšie Anjelské zvestovanie -iný motív
a Anjel, tiež okenná tabula
s profánnou témou.

Marian Tomajko

Maľované okno, fotoarchív Mariana Tomajku

Žiaci Mojmírky zahviezdili na hvezdárskej súťaži
Žiaci Základnej školy Mojmírova sa v apríli zúčastnili
okresného kola súťaže „Čo vieš o hviezdach?“. Obsadili
prvé tri priečky a získali postup do krajského kola.

Víťaz okresného kola Matúš Želiba.
Tridsiaty ročník súťaž „Čo
vieš o hviezdach?“ zorganizovala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.
Pre súčasnú krízovú situáciu

spôsobenú rizikom šírenia
koronavírusu sa súťažiaci nestretli osobne. Súťaž
prebehla prostredníctvom
webu.

„V rámci ochranných opatrení vlády v záujme zachovania zdravia boli žiakom dňa 16.
apríla o 14.45 hodine zaslané
mailom súťažné úlohy a slepá
mapa, pričom mali 15 minút
na stiahnutie súborov a na
spätnú väzbu. Na vypracovanie mali čas od 15.00 hod. do
17.00 hod. Následne po tomto
čase boli odpovede zhodnotené porotcom Jurajom Pecháčom, členom Slovenského
zväzu astronómov,“ vysvetľuje
priebeh súťaže učiteľka Mojmírky Helena Kuťková.
Otázky boli z rôznych okruhov. Vedomosti súťažiacich
boli testované zo všeobecnej astronómie, astrofyziky,

histórie astronómie, slnečnej
sústavy, astronomických prístrojov a z využitia kozmonautických prostriedkov v astronómii.
Ako uviedla Helena Kuťková, žiaci Mojmírky v okresnom kole zahviezdili v II. kategórii, kde obsadili všetky tri
prvé priečky. Na prvom mieste skončil Matúš Želiba z VIII.
B, na druhom mieste Michal
Korim z VIII. B a tretia priečka patrila Ele Šulganovej zo
VII. A. Všetci traja postupujú
ďalej do krajského kola, ktoré
by sa malo konať v najbližších
dňoch.
Peter Klimant
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Dievčatá z Pribinky si vyspievali zlaté
a strieborné pásmo
Dňa 6.marca 2020 sa
v Krajskom osvetovom
stredisku v Nitre konala regionálna postupová súťaž
a prehliadka hudobného
folklóru detí ZVONKY 2020.
Súťaže sa opäť zúčastnili aj
žiačky z našej školy. Spolu
súťažilo 28 programových
čísel v štyroch kategóriách: detské ľudové hudby,
detské spevácke skupiny,
sólisti speváci – spevácke
duá a sólisti inštrumentalisti. Simona Furková (žiačka
8.ročníka) v kategórii Sólisti speváci získala krásne

strieborné pásmo. Sestry Timea a Adela Jenisové (žiačky 6.ročníka) v kategórii

Spevácke duá získali úžasné zlaté pásmo a postup do
krajského kola. Dievčatám

blahoželáme a držíme palce
v ďalšom kole!
Mgr. Zuzana Šišovská

Jazykový kvet - krajské semifinále
Dňa 6. marca 2020 sa naši
žiaci zúčastnili krajského
semifinále recitačnej súťaže v cudzích jazykoch s názvom Jazykový kvet, ktoré
sa konalo v Nitre. Tradične
sme sa tejto súťaže zúčastňovali v anglickom a v nemeckom jazyku. Keďže je v
našej škole od minulého roka
možnosť učiť sa aj ruský jazyk a od tohto roka chodiť
aj na krúžok z francúzskeho
jazyka, vyskúšali sme zapojiť

talenty do tejto súťaže aj
z týchto jazykov. Rozhodnutie sa ukázalo ako veľmi dobré, vzhľadom na dosiahnuté
výsledky.
Postupujúcim žiakom gratulujeme a držíme palce
v nasledujúcom kole. Pripravujúcim pedagógom ďakujeme za náročnú a dôslednú
prácu so svojimi talentovanými žiakmi.
Do krajského finálového kola
postupujú nasledovní žiaci:

anglický jazyk
1. kategória, poézia-próza
bilingválna sekcia: Mia
Treacy, 4.A

nemecký jazyk
2. kategória, poézia-próza:
Marko Zrasták, 8.A

2. kategória, monodráma:
Diana Kollárová, 7.A

francúzsky jazyk
2. kategória, poézia-próza:
Henrieta Halúzová, 6.A

2. kategória, stand-up
comedy – vlastná tvorba:
Petra Buchová, 6.A

ruský jazyk:
1. kategória, poézia-prózaMax Novosad, 4.C
PhDr. Gabriela Čásarová, PhD.
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Piliere tvojej úspešnej kariéry začínajú
v blízkosti tvojho bydliska
Predstavitelia Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs) a predstavitelia
mesta Zlaté Moravce v roku
2009 postavili základné piliere vysokoškolského vzdelávania v tomto regióne. Nemenej dôležitým je aj fakt, že
zakladateľka a rektorka vysokej školy Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. pochádza
priamo zo Zlatých Moraviec
a má k mestu i k jeho okoliu hlboký a úprimný vzťah.
Vzájomnou spoluprácou sa
podarilo v roku 2010 v Zlatých
Moravciach otvoriť Miesto
prvého kontaktu (MPK) pre
študentov VŠEMvs.
VŠEMvs v Bratislave je moderná vysoká škola, ktorá ponúka inovatívne vzdelávanie
a dáva šancu všetkým uchádzačom o štúdium. Ponúka
študijné programy dennou
kombinovanou metódou,
čo znamená, že výučba sa
realizuje prevažne len v piatok popoludní a v sobotu
dištančnou metódou. Táto
metóda je vhodná pre tých
študentov, ktorí s ohľadom
na iné povinnosti (napr. zamestnanie) nemajú dostatočný priestor zúčastňovať sa výučby v pracovných dňoch, ale
môžu sa zúčastňovať výučby
v piatok popoludní a cez víkend. V akademickom roku
2020/2021 VŠEMvs ponúka
bakalárske a magisterské štúdium v troch akreditovaných
študijných programoch:
zz VEREJNÁ SPRÁVA
zz MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO
PODNIKANIA
zz EKONOMIKA A MANAŽMENT VEREJNÝCH SLUŽIEB

VŠEMvs ponúka kvalitné bakalárske, magisterské a doktorandské vzdelávanie v slovenskom a anglickom jazyku.
Za účelom skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vedecko-výskumnej činnosti, nadviazala vysoká škola kontakty
s viacerými vysokými školami v Českej republike, Poľsku,
Chorvátsku, Srbsku, Bulharsku, na Ukrajine, v Rusku a vo
Francúzsku. Prostredníctvom
vzdelávacieho programu
ERASMUS+ si môžu študenti
vybrať z viac ako 30 zahraničných vysokých škôl v EÚ, ale
aj v Číne, Rusku, Srbsku a na
Ukrajine, ktoré v súčasnosti
vysoká škola ponúka svojim
študentom.

Výborné uplatnenie
našich študentov
VŠEMvs vychováva nových
odborníkov v oblasti malého a stredného podnikania,
verejnej správy, verejného

obstarávania, či v oblasti digitalizácie verejnej správy.
Absolventi vysokej školy sú
schopní aplikovať do praxe
najnovšie poznatky z oblasti teórie ekonomiky, manažmentu organizácií a ľudských zdrojov, digitálneho
marketingu, verejného obstarávania ako aj profilovať
sa na oblasť zdravotníctva,
vzdelávania či cestového ruchu. Vďaka možnosti pracovať
popri štúdiu, má naša vysoká škola takmer nulovú nezamestnanosť našich absolventov. S podporou služieb
nášho Kariérneho Centra
a start-up inkubátora GrowUp
je naša vysoká škola zárukou
úspechu pre absolventov
uplatniť sa na trhu práce,
ako aj v podnikaní a to nielen
doma, ale aj v zahraničí.

v priestoroch Základnej školy na 3 poschodí. Informácie o štúdiu vám poskytne: PhDr. Monika Paulová,
programový manažér, na tel.
čísle +421 917 823 101. Podrobnejšie informácie o podmienkach a priebehu štúdia
môžete nájsť aj na webových stránkach vysokej školy www.navysku.vsemvs.sk,
www.vsemvs.sk/Studium,
prípadne aj na našich so
ciálnych sieťach.
Teší nás, že aj študenti
VŠEMvs majú možnosť prispieť k budovaniu vzdelanostného mesta Zlaté
Moravce, regiónu a našej
krajiny. Týmto ďakujeme
predstaviteľom samosprávy v Zlatých Moravciach za
spoluprácu pri vytváraní
týchto možností pre našich
študentov.

MPK Zlaté Moravce
MPK nájdete v Zlatých Moravciach na Robotníckej ulici

VŠEMvs MPK
Zlaté Moravce
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov
a stĺpov verejného osvetlenia 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 v znení neskorších Dodatkov vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových
priestorov 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 nebytový priestor o celkovej výmere 43,41 m2, ktorý sa
nachádza na prízemí budovy „Stredisko občianskej vybavenosti“ v Zlatých Moravciach na Ul. Duklianskej 2/B , súpisné
číslo 1572, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C“, č.
parcely 2490/2, v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia

Pre bližšie informácie kontaktujte:
msks.tekovskenoviny@gmail.com

prenajímaných nebytových priestorov: maloobchod,
n stĺpy verejného osvetlenia nachádzajúce sa v k.ú. Zlaté Moravce, za účelom umiestnenia reklamných zariadení (o rozmere
1200 mm x 300 mm), a to konkrétne nasledovné stĺpy: Továrenská ulica: stĺp č. 88 - 1 ks; Továrenská ulica: stĺp č. 89
- 1 ks. Počet reklamných zariadení: 2 ks.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 25.05.2020
o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových
priestorov 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

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

14/2020

ŽALÚZIE A SIETE

OPRAVA

plastových

OKIEN
DVERÍ

0940 765 888

Poďakovanie od TSP
13/2020

Pracovníčky Terénnej so
ciálnej práce v Zlatých Moravciach ďakujú firme DENIMS s.r.o., pánovi Milanovi
Molnárovi, ktorý v utorok 21.

apríla 2020 podaroval Terénnej sociálnej práci 260 kusov dvojvrstvových rúšok,
ktoré šijú v ich firme. Ďakujeme!
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ČO MUSÍTE VEDIEŤ
O COVID-19
Prevencia pred ochorením COVID-19:
1. Časté a dôkladné umývanie rúk
2. Nosenie rúška
3. Používanie jednorazových papierových vreckoviek,
ktoré po použití zahodíte do koša
4. Vyhýbanie sa blízkemu kontaktu
ľuďom s príznakmi nádchy alebo
chrípky, dodržiavanie minimálne
dvojmetrovej vzdialenosti od
každého, kto kýcha alebo kašle
5. Vyhýbanie sa miestam s vyššou
koncentráciou ľudí
6. Pravidelná dezinfekcia povrchov,
pracovných plôch a pomôcok
v domácnosti i na pracovisku

Dodržiavajte
hygienické
pravidlá
v maximálne
možnej miere,
chráňte seba
i ostatných.

Pred ochorením COVID-19 neochráni:
1. Pitie horúcej vody
2. Nosové kvapky a kloktanie
3. Fajčenie
4. Pitie alkoholu
5. Cesnak
6. Antibiotiká

Nepoužívajte
na umývanie
rúk chlór!
Prípravky
s chlórom
sú určené na
dezinfikovanie
povrchov!

Strana 15

MESTO INFORMUJE

Máj 2020

COVID-19: Pomoc sebe a druhým
Čo robiť, ak ochoriete
Zostaňte doma a kontaktujte svojho lekára.
Kontaktujte svojho lekára a informujte ho o svojich príznakoch. Povedzte mu, že máte alebo môžete
mať COVID-19. Táto informácia mu pomôže sa o Vás postarať a taktiež zabráni infikovaniu alebo
vystaveniu nákazy iných ľudí.
Ak nie ste dostatočne chorí na hospitalizáciu, môžete sa uzdraviť doma.
Rozoznajte, kedy treba vyhľadať naliehavú pomoc v núdzi.
Ak máte niektorý z vyššie uvedených varovných signálov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Čo môžu urobiť ostatní, aby podporili
najohrozenejších ľudí
Podpora okolia pre starších ľudí
Prípravné plánovanie komunity (žijúcom na sídlisku, v spoločných priestoroch či v okolí) na COVID-19
by malo zahŕňať starších ľudí (60 rokov a viac), ľudí so zdravotným postihnutím a organizácie, ktoré
ich podporujú, aby sa zabezpečilo zohľadnenie ich potrieb.
o Mnoho z týchto jednotlivcov žije v komunite a mnohí z nich sú závislí od služieb a podpory
poskytovanej v ich domovoch alebo v komunite, aby si udržali svoje zdravie a nezávislosť.
Zariadenia dlhodobej starostlivosti by mali obmedziť kontakt s verejnosťou a dodržiavať hygienické
pokyny, aby zabránili zavedeniu a rozšíreniu COVID-19.

Podpora od rodiny a opatrovateľa
Pomôžte svojmu príbuznému, ktorý patrí do rizikovej skupiny a v prípade potreby mu vyberte lieky
z lekárne.
Zásobte sa potravinami, ktoré sa nekazia rýchlo, aby ste ich mali doma po ruke a tak minimalizovali
návštevy obchodov. Potraviny zabezpečte na krízové obdobie, ktoré je aktuálne vyhlásené vládou
alebo krízovým štábom.

www.korona.gov.sk
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