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V tomto čísle:
Dar pre
Rómov
V utorok 16. marca 2021 si
Rómovia z mestskej časti Chyzerovce prevzali dar od súkromných sponzorov – bandasky na vodu, respirátory
a dezinfekčné gély.
Čítajte na strane 2

Spomienka
na oslobodenie
Pred 76 rokmi boli Zlaté Moravce oslobodené od fašistov
vtedajšou Červenou armádou.
Výročie oslobodenia si každý
rok zvykneme pripomínať spomienkovou akciou.
Čítajte na strane 3

Deň
učiteľov
28. marec je dňom narodenia Jána Amosa Komenského.
Ani vo víre prebiehajúcich krízových udalostí nezabúdame
na tento deň, ktorým si každoročne pripomíname – Deň
učiteľov.
Čítajte na strane 8

Rozhovor
Súčasná pandemická situácia znamená stopku pre riadnu činnosť všetkých športových klubov na Slovensku. Ako
sa so zákazom vychádzania
vysporiadava Atletický klub
AK Zlaté Moravce nám v rozhovore prezradila jeho trénerka Darina Kozolková.
Čítajte na strane 12

Technické služby rozšírili svoj
vozový park
Zlatomoravecké Technické služby dostali do užívania
nové vozidlo. Využívané bude najmä pri triedenom zbere
komunálneho odpadu v Zlatých Moravciach.
Nové vozidlo si Technické
služby prevzali koncom februára. Ide o stroj Mitsubishi
Fuso Canter 6S15 s hydraulickým žeriavom a trojstrannou
sklápacou korbou v hodnote
66 240 eur.
„Tento stroj budeme využívať hlavne na triedený zber
komunálneho odpadu v Zlatých Moravciach. Je to malé
a šikovné auto, bude sa dať
používať aj na zber a rozvoz
biologicky rozložiteľného odpadu z našich parkov a zelených plôch,“ povedal poverený riaditeľ Technických služieb
Branislav Varga. Podľa jeho
slov takéto auto Technických
službám v minulosti chýbalo.
Svojimi rozmermi má byť dobre manévrovateľné v úzkych

priechodoch medzi činžiakmi.
Vozidlo bolo zakúpené
vďaka dotácii v rámci projektu „Dobudovanie systému
triedeného zberu a odvozu
komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce“. Projekt zahŕňal okrem nového stroja
aj výstavbu zberného dvora
a stojísk, ktoré sú už vybudované, taktiež nákup zberných
nádob, veľkokapacitných

kontajnerov a mostovej váhy.
„Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú
150 424 eur, kde nenávratný
finančný príspevok nám bude
poskytnutý vo výške 142 903
eur poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvom vnútra SR,“ povedala
Miroslava Kováčová, vedúca
Oddelenia strategických činností Mestského úradu v Zlatých Moravciach.
Peter Klimant
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Pomôžme si navzájom proti COVID-19
Mesto Zlaté Moravce zriadilo na svojej webovej stránke novú sekciu určenú na pomoc pri ochorení COVID-19.
Nahlasovať sa môžu ľudia, ktorí pomoc potrebujú a aj
tí, ktorí ju ponúkajú.
Novú sekciu nájdete na
úvodnej stránke mesta pod
kolónkou „Mestský úrad“
s označením „Pomôžme si
navzájom proti COVID-19“.
Služba má za úlohu spojiť ľudí, ktorí hľadajú pomoc
s ľuďmi, ktorí ju ponúkajú.
„Sme nesmierne vďační za

to, že okolo nás je veľa ľudí
ochotných pomáhať tam, kde
treba. Prišiel čas, kedy sa navzájom veľmi potrebujeme.
Táto sekcia na stránke vznikla
preto, aby sme vedeli efektívne spojiť suseda v núdzi so
susedom podávajúcim pomocnú ruku,“ uvádza mesto.

S ekcia o bs ahuje fo rmulár, ktor ý je potrebné
v prípade záujmu vyplniť.
Vo formulári uvediete, či
posky tujete pomoc, alebo či potrebujete pomoc
a o akú pomoc by ste mali
záujem (napr. nakúp v potravinách, nákup v lekárni,
nákup v drogérii, vyvenčiť
psa, návšteva lekára a podobne). Okrem toho je potrebné uviesť svoje bydlisko a kontakt.

Magistrát ubezpečuje, že
uvedené údaje budú použité len na sprostredkovanie vzájomnej pomoci v súvislosti s krízovou situáciou
spôsobenou koronavírusom.
Vedenie mesta zároveň prosí
ľudí, aby pri poskytovaní či
prijímaní pomoci dodržiavali všetky bezpečnostné nariadenia.

Peter Klimant

Dar pre rómsku komunitu v Chyzerovciach
V utorok 16. marca 2021 si Rómovia z mestskej časti
Chyzerovce prevzali dar od súkromných sponzorov –
bandasky na vodu, respirátory a dezinfekčné gély.

Marie Bandová
Dar pre marginalizovanú
rómsku komunitu zabezpečila asistentka podpory zdravia pre organizáciu Zdravé regióny Marie Bandová, ktorá
zohnala súkromných sponzorov.
„Bandasky som zabezpečila
od nemenovaného sponzora
– 20 kusov 10 litrových a 10

kusov 5 litrových, ktoré som
rozdala v Chyzerovciach pred
kultúrnym domom ako aj respiračné rúška a od sponzora,
podnikateľa zo Zlatých Moraviec, Martina Račeka 50 kusov
dezinfekčných gélov,“ povedala Marie Bandová, ktorá zároveň poďakovala sponzorom
za nezištnú pomoc.

Pre Rómov v Chyzerovciach sú dôležité najmä
bandasky na vodu, nakoľko
vlastnú pitnú vodu nemajú.
Odoberajú ju len vo vybrané
dni od mesta, ktoré zabezpečuje cisterny s pitnou vodou. Vďaka bandaskám ju
môžu jednoduchšie odvážať a skladovať.
Marie Bandová vykonáva
prácu v marginalizovanej
rómskej komunite už dlhšiu

dobu. Rómom poskytuje
pomoc a snaží sa ich viesť
k normálnemu životu. Učí
ich k hygiene a starostlivosti
o ich deti. Spolupracuje tiež
s mestskou výdajňou šatstva. Okrem toho pracovala
aj ako dobrovoľníčka počas
celoplošných testovaní na
ochorenie COVID-19 v našom meste.
Peter Klimant
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Spomienka na oslobodenie mesta
Pred 76 rokmi boli Zlaté Moravce oslobodené od fašistov vtedajšou Červenou armádou. Výročie oslobodenia
si každý rok zvykneme pripomínať verejnou spomienkovou akciou. Pre pandémiu sa však tento rok, podobne
ako vlani, konala bez prítomnosti ľudí.
Spomienkové stretnutie sa
uskutočnilo v piatok 26. marca 2021 o jedenástej hodine
dopoludnia pri Soche partizána na Námestí hrdinov. Pre
súčasnú pandemickú situáciu
sa ho zúčastnil len primátor
Zlatých Moraviec Dušan Husár
a príslušníci Mestskej polície
v Zlatých Moravciach.
Primátor položil veniec k Soche partizána. Uctil si tým pamiatku hrdinov, ktorí položili
životy za naše oslobodenie
od fašistov. „Už druhý rok po
sebe sa táto spomienka pre
koronavírus konala bez účasti
ľudí. Dúfam, že takto o rok si
budeme môcť uctiť pamiatku

našich osloboditeľov aj za
účasti širokej verejnosti,“ povedal Dušan Husár.

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

Marián Takáč, Dušan Husár
sviečky, ktorá mala pripomínať
večné svetlo, aby ani nasledujúce generácie nezabudli na
svojich osloboditeľov. Neskôr

bol tento pomník nahradený
sochou partizána.
Peter Klimant

Mesto chce dať zrekonštruovať telocvičňu
ZŠ Robotnícka
Telocvičňa Základnej školy Robotnícka sa možno dočká
rekonštrukcie. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach schválilo návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na opravu tejto budovy.

ZŠ Robotnícka

Mesto Zlaté Moravce má
záujem uchádzať sa o poskytnutie finančného príspevku z Fondu na podporu
športu na projekt „Modernizácia telocvične na ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce“.
Samospráva požaduje pre
tento účel dotáciu vo výške
86 001 eur. Rovnakú čiastku by v rámci spolufinancovania zaplatilo aj samotné
mesto. Celkové oprávnené
výdavky projektu tak činia
172 002 eur.
Pokiaľ bude mesto so
svojou žiadosťou úspešné
a dotácia mu bude pridelená, telocvičňu čaká modernizácia. Na pláne sú nasledovné stavebné úpravy:

„Rekonštrukcia strechy telocvične – zateplenie strechy novou tepelnou izoláciou; obnova vnútorných
priestorov telocvične – výmena všetkých povrchových
úprav, výmena všetkých zariaďovacích predmetov,
oprava omietok, výmena
dverných krídel, výmena
presvetľovacích okien na
chodbách, výmena vetracích
mriežok, nové maľby, nové
ľahké montované wc kabínky,“ uvádza magistrát. Ak
Zlaté Moravce získajú predmetnú dotáciu, budeme vás
o tom informovať.

Peter Klimant
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Nemocnica AGEL Zlaté Moravce sa stala
vakcinačným miestom
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce sa stala oficiálnym
vakcinačným miestom. Pre veľký záujem verejnosti o očkovanie proti koronavírusu a plne obsadené kapacity
v okolitých centrách v regióne, Nemocnica AGEL Zlaté
Moravce promptne zareagovala a od 11. marca 2021 realizuje očkovanie verejnosti proti koronavírusu.
,,Nemocnica AGEL Zlaté
Moravce vyšla v ústrety mestu i obyvateľom a na základe
súhlasu Ministerstva zdravotníctva SR zriadila od 11. marca
vakcinačné miesto. Nachádza
sa v pavilóne chirurgických
disciplín na 1. poschodí nemocnice. Vakcináciu realizujú
2 vakcinačné tímy zložené zo
zdravotníkov zlatomoraveckej nemocnice,“ uviedla poverená riaditeľka Nemocnice
AGEL Zlaté Moravce Nina Horniaková.
Očkovanie sa realizovalo
pod taktovkou primárky OAIM

Jarmily Dekrétovej. Najprv je
každému záujemcovi overená jeho totožnosť a správnosť
a úplnosť vyplnených formulárov o očkovaní. Prvým zaočkovaným bol senior Pavel
Belica. Atmosféra vo vakcinačnom centre bola výborná, rovnako aj pocity prvého
zaočkovaného, s úsmevom na
perách absolvoval vakcináciu
vakcínou Pfizer BioNTech.
V prípade záujmu o očkovanie proti COVID 19 vo vakcinačnom mieste Nemocnice
AGEL Zlaté Moravce je potrebné sa vopred zaregistrovať

a objednať prostredníctvom
portálu https://korona.gov.
sk/. Nemocnica predpokladá,
že denne zaočkuje minimálne
100 záujemcov.
Ak má človek, ktorý aktuálne nespadá do povolenej
skupiny na očkovanie, záujem
o zapísanie do zoznamu náhradníkov na očkovanie podľa usmernenia Ministerstva

zdravotníctva SR, stačí poslať
mail so svojimi údajmi na:
vakcinacia@nzm.agel.sk, alebo telefonicky na čísle 0910
491 438.

Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce zaznamenala
výrazné zlepšenie pandemickej situácie  
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce zaznamenala v marci
zlepšenie vývoja pandemickej situácie. Počet pacientov s koronavírusom klesol a aj v regióne je cítiť pokles
počtu nových prípadov. Zlepšila sa aj situácia s covid
pozitívnymi zdravotníkmi, je to zrejme už pozitívny
efekt očkovania.
,,K 24. marcu poskytujeme zdravotnú starostlivosť
7 pacientom s koronavírusom na bežnom lôžku, čo
je pokles o 100% pacientov
oproti polovici marca. Veľmi nás to teší a dúfame, že
tento pozitívny trend bude
pokračovať a aj zdravotníci si budú môcť vydýchnuť
zo svojho extrémneho nasadenia,“ uviedla poverená

riaditeľka Nemocnice AGEL
Zlaté Moravce Nina Horniaková. Skvelou správou je, že
zlatomoravecká nemocnica
aktuálne neeviduje žiadneho
covid pozitívneho zamestnanca, dvaja sú ešte v preventívnej karanténe.
V mobilnom odberovom
mieste Nemocnice AGEL
Zlaté Moravce, ktoré stále
poskytuje možnosť sa dať

otestovať na koronavírus,
vykonali od začiatku testovania takmer 12 200 testov,
z nich 653 bolo pozitívnych.
V priebehu marca bolo vykonaných 3 043 antigénových
vyšetrení, pozitívnych bolo
len 11 testovaných. PCR testov urobili 298, z toho 46 pozitívnych. Vo vakcinačnom
centre nemocnice od 11.
marca, kedy sa stala oficiálnym vakcinačným miestom,
zaočkovali takmer 900 registrovaných záujemcov, denne
je to cca 110 ľudí. ,,Zaznamenali sme iba bežné mierne
reakcie na očkovanie, nikto
nemal závažnú reakciu. Zo

zamestnancov nemocnice
je už preočkovaných aj druhou dávkou 75 % kolegov,“
dodala poverená riaditeľka
nemocnice.
Napriek optimistickým číslam aj očakávanému pozitívnemu vývoju pandémie
v najbližších dňoch, v nemocnici stále platia prísne
protiepidemické opatrenia,
zákaz návštev pacientov
a povinnosť nosiť vo vnútorných priestoroch nemocnice
respirátor FFP2.
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny
AGEL SK
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Rok vo zvykoch nášho ľudu
S prvými jarnými dňami prišli aj najstaršie a najvýznamnejšie kresťanské sviatky roka. Mnohé ľudové
zvyky a tradície s nimi spojené sa zachovali dodnes.

Veľká noc v múzeu
pred desiatimi rokmi
Pripomínanie si bohatstva a krásy našich slovenských ľudových zvykov v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach sa stalo
dlhodobou tradíciou. Na jedno z takýchto podujatí, ktoré sa
uskutočnilo v roku 2011 za spolupráce s Občianskym združením
Prílepčianka pri príležitosti veľkonočných sviatkov pre žiakov
základných škôl v rámci celoročného projektu Rok vo zvykoch
nášho ľudu, zostala už iba spomienka.
Súčasťou kultúrneho podujatia bola aj Veľkonočná výstava
starých obrazov pani Kudrejovej s náboženskou tematikou. Najvzácnejšie olejomaľby pochádzali ešte z čias Rakúsko – Uhorska.

Rozprávanie Anny Michalkoc-Kudrejovej, ako sa
kedysi oslavovali sviatky jari s pravou
polievačkou a šibačkou
Kvetná nedeľa je posledná nedeľa pred veľkonočnými sviatkami a zároveň posledným dňom pôstu. Po domoch chodili
spievať dievčatá s konárikmi zelenej vŕby a košíkmi, do ktorých
si ukladali výslužku. Od gazdiniek dostávali vajcia, koláče, ale
i peniaze. Tento sviatočný deň sa v kostole posväcovali prútiky baburiatok, ktoré sa ukladali na rôzne miesta. Jeden prút
sa dával v kuchyni za svätý obraz, aby ochraňoval domácnosť
a celú rodinu, druhý do maštale a tretí sa zapichol do zeme
pre dobrú úrodu.
Modrým pondelkom sa začínal veľký týždeň, ktorý je odvodený od tmavobelasého rúcha a súkna, ktorým sa zdobili oltáre
a kostoly. Žltý utorok sa vzťahuje na krásne slnečné počasie,
kedy kvitne zlatý dážď a oltáre v kostoloch sa zdobili žltým
súknom. Na škaredú stredu sa na dedinách vymetali komíny
a z príbytkov sa vyháňali zlí duchovia.
Na Zelený štvrtok ženy chodili v čiernom. Kostolné zvony
stíchli až do Bielej soboty a namiesto nich sa po dedine rozozvučali rapkáče.

Anna Michalkoc-Kudrejová
Na Veľký piatok sa chodilo do potoka alebo k studničke umývať a čerstvá voda sa nosila aj domov. Do kostola sa chodilo
na omšu a litánie. Nastal čas modlitieb pri kríži a večer bolo
vzkriesenie. Názov Bielej soboty pochádza z ľudových zvykov
veľkého upratovania a bielenia, ktoré sa vykonávali v tento deň
pred prichádzajúcim Kristovým zmŕtvychstaním. Mäso sa mohlo
konzumovať až po rozviazaní zvonov. Varila sa šunka, vajíčka
a piekol veľkonočný baránok.
Veľkonočnou nedeľou sa končilo obdobie veľkého pôstu.
Gazdiné vypekali všakovaké dobroty, robili veľkonočnú plnku
z vajec, slaniny, klobás, mlieka a nechýbala ani huspenina. Tí
bohatší mali aj šunku, pečenú hus alebo vyprážané kura. S košíkmi prekrytými vyšívaným uterákom, do ktorých sa dávali
varené vajíčka, koláče, šunka, klobásy a chlieb sa chodilo na
posviacku do kostola. Po vzkriesení a na polievací pondelok
sa ženy zaodievali do kašmírového oblečenia. Z veľkonočných
sviatkov mali najväčšiu radosť chlapci a dievčatá.
V pondelok už od rána chodili po domoch mládenci polievať
dievky a niekedy aj vedrami s vodou. Za polievanie dostávali výslužku. Večer začínala veselica, ktorá trvala až do rána. Na druhý
deň bolo zvykom, že dievčatá vyšibali svojich polievačov a na
túto príležitosť si uplietli korbáče z jarných vŕbových prútikov.

Tvorivá dielňa s Bernardom Garajom
K žiakom sa prihovoril aj gajdoš pán Bernard Garaj zo Zlatých
Moraviec so svojimi veľkonočnými zážitkami z detstva. Na
svojom vlastnoručne vyrobenom hudobnom nástroji zahral
niekoľko známych sviatočných pesničiek.
Pán Garaj zasvätil žiakov aj do tajov zaujímavej techniky pletenia korbáčov. Plietli sa z vŕbového prútia, o ktorých kvalite
rozhodovala dĺžka a počet pramienkov. Korbáče sa nakoniec
ozdobili farebnými stuhami. Červená znamenala krv, zelená
prírodu a žltá slnko.
Za vytvorenie príjemnej veľkonočnej atmosféry patrila vďaka
lektorkám múzea pani Viere Tomovej a Kornélii Némešovej.
Anton Kaiser

Strana 06

KULTÚRA

Apríl 2021

Spomienka na rádioamatéra
Život je nevyspytateľný, nedá sa vrátiť späť. Alojz Siklienka z Topoľčianok (1939-2021) bol skromný, veselý
a tvorivý človek. Zostali už len spomienky, na ktoré sa
nedá zabudnúť. Česť jeho pamiatke!
Lojzo mobil Topoľčianky,
ako sme ho poznali z CB
pásma a rádioamatéra s koncesiou OM3WED od roku
1990, patril svojimi reportmi
na krátkovlnných pásmach
do veľkej rodiny milovníkov
rádiových vĺn.
V roku 1960 bol jedným
zo zakladateľov Rádioklubu

na technickom zabezpečení akcií, preprave techniky
a operátorov na vrcholové
kóty hôr. Počas celého roka
rád vystupoval s rádioamatérmi na dominantu Pohronského Inovca za zážitkami
pri nadväzovaní kontaktov
s priateľmi na celom svete. Na dvoj–metri si najviac

OK3 KEF v Zlatých Moravciach. Aktívne sa zúčastňoval
všetkých klubových podujatí
a poľných dní VKV. Tiež to
boli expedície Topoľ, Svätojánske mušky, Rozhledny
a pod. Nezištne sa podieľal

cenil dosiahnuté spojenia
s Talianskom, Juhosláviou,
Nemeckom a Rumunskom.
V roku 1997 sa stal členom
Nitrianskeho CBCN, populárneho združenia milovníkov
a fandov CB pásma na 27

Alojz Siklienka
MHz a Automotoklubu Calex Zlaté Moravce.
Na mítingoch združenia CB
v Jelenci sa zvyčajne prezentoval svojím nádherným červeným kabrioletom Felícia,
ktorá bola ukážkou jeho majstrovstva a lásky k strojom.
Bola to ďalšia z jeho záľub,
reparovanie starých automobilov a ich udržiavanie
vo výbornom technickom
stave. Ale ešte skôr, ako sa
začal venovať týmto cestným veteránom, boli to motorky, ktoré mu priniesli na
rôznych súťažných podujatiach tie najvyššie ocenenia.
Od roku 1977 reprezentoval
Československo na okresných, krajských a celoštátnych súťažiach ako pretekár Automotoklubu Calex
Zlaté Moravce, na ktoré sa

pripravoval pod vedením Jaroslava Tůmu.
Azda najväčším koníčkom
Lojza Siklienku bola celoživotná zberateľská činnosť
starých historických rádioprijímačov, ktorou sa predstavil
v Mestskom múzeu v Zlatých
Moravciach v roku 2016 na
výstave pod názvom Zvuky
minulosti.
Raritou v jeho bohatej
zbierke boli dva rádioprijímače, Radieta z roku 1928
a kryštálka z roku 1935. Jeho
láska k zberateľstvu pochádzala ešte z čias rodinného
obchodu Elektro v Zlatých
Moravciach, kde s otcom rádioprijímače predával, opravoval a prispôsoboval na
akumulátorové napájanie
pre zákazníkov z oblastí bez
pokrytia elektrinou.
Ako povedal bývalý pracovník Slovenskej televízie
Michal Siklienka, ktorý má
k záznamovej a rádiovej
technike veľmi blízko: treba
si vážiť technický vývoj ukrytý v starých historických rádioprijímačoch, ako aj úžasný evolučný pokrok v každej
oblasti nášho života. Neprišiel sám od seba. Práve tieto
staré elektrónkové výrobky
si treba s úctou ceniť a uchovávať pre ďalšie generácie.
Anton Kaiser
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Štyri fakty z histórie Moraviec, ktoré
možno nepoznáte
V minulom čísle sme sa zamerali na menej známe fakty z histórie Zlatých Moraviec – prvý telefón či pôvodný
názov nášho mesta. V apríli pokračujeme a prinášame
vám ďalšie štyri zaujímavé historické fakty, o ktorých
ste možno nepočuli.

Verejný rozhlas
Verejný rozhlas v Zlatých
Moravciach v súčasnosti nefunguje. V minulosti bol však
samozrejmosťou. Do prevádzky bol uvedený v apríli 1949.
Mesto ho dalo zriadiť za vtedajších 520 000 Kčs. Rozhlas
mal 28 ampliónov a zvukom
pokryl celé mesto.

Začiatky novín
Ktoré periodikum bolo
predchodcom Tekovských
novín? Noviny pod názvom
„Tekov“, ktoré začali vychádzať z podnetu župana Martina Mičuru v marci 1918.
Neskôr boli premenované na „Úradné noviny Župy

tekovskej“. Tieto noviny časom zanikli. Súčasná podoba
Tekovských novín vychádza
od roku 1991. V tom čase boli
noviny dvojtýždenníkom.

Kino
História premietania filmov v Zlatých Moravciach
siaha naozaj ďaleko. Začiatky kinematografie u nás
spadajú do roku 1914, kedy
sa prvé filmy začali premietať vo vtedajšom Prikrylovskom dome (dnešná cukráreň na Župnej ulici). Riadne
kino vzniklo až o pár rokov
neskôr. V roku 1951 mesto
zakúpilo a zrekonštruovalo
budovu bývalej Slovenskej

banky, čím vznikla kinosála
s kapacitou 383 miest. Slávnostne bolo otvorené 17.
januára 1953 premietnutím
filmu pod názvom „Veľké
dobrodružstvo“.

Premiéra amfiteátra

spomenúť aj zlatomoravecký amfiteáter. Do prevádzky
bol uvedený 27. augusta 1976.
Otvorenia sa zúčastnilo 1500
divákov, ktorí si mohli premietanie pozrieť bezplatne.
Zdroj: publikácia Zlaté Moravce, 1998

Keď sme už spomínali začiatky premietania filmov v Zlatých Moravciach, je potrebné

Peter Klimant

Cyklosezóna sa začína, tipy na výlety po okolí Moraviec
S príchodom jari začína i sezóna cyklistiky. V okolí
nášho mesta je viacero zaujímavých cyklotrás, ktoré sa
bicyklom oplatí prejsť. Pozrite si naše tipy...

Krásnu prírodu a čerstvý
vzduch môžete načerpať aj
v Moravciach a okolí. Tým,
ktorí si radi užívate nádhery
okolia na bicykloch, prinášame niekoľko tipov na výlet
v blízkosti nášho mesta. Na
svoje si prídu najmä začiatočníci, ale aj tí náročnejší.

Bicyklom na hrad
Veľmi pekná a zároveň nenáročná trasa je cesta k zrúcanine hradu Hrušov. Začína sa od
Topoľčianok, stadiaľ idete cez
park po nefrekventovanej lesnej asfaltovej ceste. Od obce
Topoľčianky je cieľ vzdialený
pár kilometrov. Popri ceste

je žrebčín, takže sa je na čo
pozerať. Zhruba tri kilometre
od žrebčína je samotný hrad
Hrušov.
Ďalšia nenáročná a zaujímavá trasa, vhodná pre rodiny s deťmi, je za dedinkou
Hostie smerom do Karlovej
doliny. Popri ceste je zrekonštruovaná studnička pri chate
Koborno, trasa pokračuje ďalej
asfaltovou cestou s veľmi jemným prevýšením až k rybníku,
kde je pekné prostredie s posedením. Dĺžka tejto trasy je
15 kilometrov od obce Hostie.

Cesta k zubrom
i partizánom
Za zmienku určite stojí
i cesta k zubrej obore. Túra sa

začína opäť v Topoľčiankach
smerom na Žikavu a Lovce.
Zubria obora je veľmi navštevovaná, či už turistami alebo
cyklo-turistami. Trasa vedie
asfaltovou cestou s miernym
stúpaním, ktorú hravo zvládnu aj tí najmenší.
Tí náročnejší cyklisti sa môžu
ďalej vybrať smerom na Zlatno a absolvovať trasu až na
Skýcov, po známom partizánskom chodníku. Na tejto trase sa každý rok koná pamätný
pochod od Zlatna na Skýcov.
Trasa vedie prevažne po lesnej ceste.

Peter Klimant
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28. marec – Deň učiteľov
28. marec je dňom narodenia Jána Amosa Komenského. Ani vo víre prebiehajúcich krízových udalostí nezabúdame na tento deň, ktorým si každoročne pripomíname – Deň učiteľov.
Súčasné obdobie je mimoriadne náročné pre všetkých nás. Obdobie, aké sme
dosiaľ nezažili. Boli sme nútení zavrieť brány škôl a pre
učiteľov nastala celkom
nová, nečakaná a nepochybne aj náročná situácia
– učiť a viesť svojich žiakov
z domova prostredníctvom
médií. Výučba realizovaná
dištančnou formou je náročnejšia, ale pre mnohých aj
veľká výzva. Nedávno smerovali k mladým kritické slová a nabádali sme ich, aby
netrávili veľa času pri počítačoch a s mobilmi v rukách,
dnes práve vďaka týmto moderným technológiám môže
vzdelávanie a učenie našich
detí a žiakov pokračovať.
Najviac toto obdobie pociťujú rodičia, ktorí mali
alebo ešte majú doma deti
z materských a základných
škôl. Zvládať deti, ktoré sa zo
dňa na deň ocitli v domácej
izolácii spolu s rodičmi bez
akejkoľvek prípravy na túto
situáciu, je zložité a komplikované. Mnohí rodičia až
teraz vidia, čo v skutočnosti

robíte a vidia aj to, ako to robíte. Vidia, že nie je jednoduché zaujať skupinu detí natoľko, aby preberanej téme
nielen venovali primeranú
pozornosť, ale aby ju aj pochopili a to, čo je potrebné,
aby si aj dlhodobo zapamätali. Verím, že i vďaka tomu
bude u nich úcta a dôvera
k vašej práci narastať a učiteľom sa aj vďaka tomu konečne dostane čo najviac
všestranného spoločenského ocenenia.
Verím a želám si spoločne
s vami, aby sme tento náročný čas zvládli, aby sme sa
vzájomne podporovali a pomáhali si. Chcem veriť, že čas
obmedzení, ktorý práve prežívame, čoskoro skončí.
Učiteľstvo je nielen povolaním, je predovšetkým krásnym a jedinečným poslaním.
Zasvätili ste mu celý svoj život a vykonávate ho s veľkou láskou a zanietením.
Uvedomujeme si, že najmä
v dnešnej dobe je vzdelávanie a výchova detí nesmierne zodpovedným povolaním a zaslúži si mimoriadnu

pozornosť a podporu celej
našej spoločnosti. Veď najväčšou a najvýznamnejšou
investíciou je práve investícia do vzdelania. Touto myšlienkou žijete a napĺňate ju
dennodenne.
Z celého srdca prajem všetkým učiteľom, ale aj nepedagogickým zamestnancom
našich škôl a školských zariadení pevné zdravie, veľa pozitívnej energie, správnu motiváciu, ľudskú a kolegiálnu
klímu v našich školách. Nech
sa nám spoločne podarí naplniť krédo: „Dobrá škola je
tá, kde učitelia milujú deti
a vážia si ich rodičov a kde
žiaci milujú a rešpektujú svojich učiteľov, ale aj rodičia si
vážia učiteľov práve preto,
čo robia pre ich deti.“
Pri príležitosti Dňa učiteľov si 9 pedagogických zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Zlaté Moravce prevzalo z rúk
vedenia mesta ocenenie –
Plaketu J.A. Komenského za
tvorivú a obetavú prácu, výborné výsledky dosiahnuté
vo výchovno-vzdelávacom
procese a dlhoročné pedagogické majstrovstvo.
ZŠ Mojmírova – Mgr.
Dagmar Chrenková, Mgr.

Martina Jelínková, ZŠ Pribinova – Mgr. Lenka Herdová,
Ing. Miriam Bezušková, ZŠ
Robotnícka – Mgr. Katarína Gutmanová, ZUŠ – Mgr.
Michaela Borčinová, MŠ Kalinčiakova – Mgr. Hana Poláková, MŠ Slnečná – Rozália Brunclíková, MŠ Žitavské
nábrežie – Margita Bucheňová.
Z rúk primátora PaedDr.
Dušana Husára si čestné
uznanie za dlhoročnú a obetavú prácu v školstve prebrali
traja nepedagogickí zamestnanci – PhDr. Iveta Dallošová
(ZŠ Pribinova), Ľudmila Černová( MŠ Štúrova) a Magdaléna Kohútová (MŠ Žitavské
nábrežie).
Všetkým oceneným srdečne blahoželám, oceňujem
váš profesionálny a ľudský
prístup k svojim povinnostiam, nasadenie, s akým pristupujete k tejto svojej činnosti. Viem, že pre vás je
práca aj záľubou, čo sa prejavuje aj na výsledkoch vašej práce.
Mgr. Danuša Hollá,
Oddelenie školstva
a sociálnych vecí
Mestského úradu
v Zlatých Moravciach
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Úspechy zlatomoravských gymnazistov
– víťazi súťaží aj v čase pandémie
Dvere stredných škôl sú zatvorené od októbra 2020,
no naši študenti si aj naďalej svoje schopnosti, vedomosti a talenty overujú v súťažiach a v predmetových
olympiádach.
Žiaci II.B triedy z Gymnázia Janka Kráľa zvíťazili najprv v okresnom kole a neskôr
v krajskom kole celoslovenskej
súťaže v učení cudzích jazykov
s názvom Jesenný WocaBee
šampionát. Stali sa najusilovnejšími žiakmi z Nitrianskeho
kraja a postúpili do celoslovenského kola, kde sa im tiež
veľmi darilo. Veľmi nás teší , že
náš žiak, Tomáš Zölder, sa stal
absolútnym víťazom súťaže
Jesenný WocaBee šampionát
v kategórii jednotlivci. Zvíťazil
spomedzi 45 000 súťažiacich
zo Slovenska a Čiech a získal
neuveriteľných 111 000 bodov,
na výbornom druhom mieste sa umiestnil Ivan Pinter so
100 000 bodmi.
Svoje literárne a jazykové nadanie dokázal Šimon Kéry zo
IV. B. v písaní anglických esejí.
Esejou na tému „What is your
understanding of freedom?“
získal výborné 2. miesto. Súťaž bola organizovaná medzinárodnou internátnou školou
LEAF Academy v Bratislave
v spolupráci s jazykovou školou The Bridge, kníhkupectvom Martinus, Slovenskou
komorou učiteľov angličtiny
(SCELT) a novinami The Slovak
Spectator.
Každoročne sa zapájame aj
do Olympiády v anglickom jazyku. Tohtoročné krajské kolo
sa konalo dištančnou formou.
Šimon Strieška zo IV. B sa stal
úspešným riešiteľom písomnej aj ústnej časti olympiády
a umiestnil sa na krásnom 3.
mieste.
Výrazné úspechy zaznamenali

naši žiaci v Olympiáde zo slovenského jazyka. 12. februára
2021 prebiehalo krajské kolo,
v ktorom nás reprezentovali
Adela Kramárová zo IV. A a Sa-

Všetkým súťažiacim patrí
veľká vďaka za vzornú reprezentáciu školy, nášho regiónu a postupujúcim dievčatám prajeme veľa úspechov
v celoštátnom kole.
Veríme, že sa čoskoro epidémia skončí a budeme sa
môcť venovať viacerým projektom a zaujímavým aktivi-

Naďalej pokračuje naša spolupráca s Nadáciou Ekopolis.
Získali sme grant v sume
2 000 € s názvom „Zveľadenie zeleného areálu školy“, ktorý sa podieľa
na obnove zelene v areáli
školy výsadbou ovocných
stromov, parkových kríkov
a stromov.

muel Jehlár z II. A triedy. Obidvom sa darilo a postúpili do
ústnej časti medzi piatich najlepších stredoškolákov z Nitrianskeho kraja. Adela Kramárová v kategórii A zvíťazila,
získala vynikajúce 1. miesto
a postúpila do celoštátneho
kola. Samuel Jehlár v kategórii
B sa umiestnil na výbornom 3.
mieste.
V krajskom kole Biologickej olympiády (kategória A)
v projektovej súťaži nás úspešne reprezentovala Veronika
Horvátová z III. B. So svojím
projektom „Výskyt deformít
chodidiel u stredoškolákov“
získala vynikajúce 2. miesto
a postúpila do celoštátneho
kola.

tám. Napriek situácii, ktorá
sa stala od októbra realitou,
úspešne pokračujeme v realizácii projektu ERAMSUS+
KA229 – strategické partnerstvá. Keďže nám súčasná situácia nedovoľuje uskutočniť
naše naplánované spoločné
aktivity, spolupráca s partnerskou školou v rakúskom
Tullne sa v rámci projektu preniesla do virtuálneho
prostredia. Veľmi zaujímavú
aktivitu sme uskutočnili 4. novembra 2020, keď sme zrealizovali online diskusiu pre
našich žiakov maturitného
ročníka s veľvyslancom Slovenskej republiky pri Dome
sv. Jakuba v Londýne s Mgr.
Ľubomírom Rehákom, PhD..

V novembri nás potešil
úspech nášho projektu Brána jazykov otvorená. V súťaži, ktorú vyhlásili Zastúpenie
Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2020
v našej škole, gymnaziálny
projekt Brána jazykov otvorená získal krásne 3. miesto.
Mimoriadne úspechy študentov a aktivity školy sú
dôkazom toho, že štúdium
na GJK je najlepšou voľbou
na ceste k vysokoškolskému
štúdiu.

Mgr. Jana Magdolenová,
RNDr. Renáta Kunová, PhD.
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ZŠ Mojmírova ako „živé miesto“ pre život vtákov –
naša spolupráca s Ochranou dravcov na Slovensku
Ochrana dravcov na Slovensku (Raptor Protection of
Slovakia) je mimovládna organizácia, ktorá sa venuje
výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov
vo voľnej prírode na celom území Slovenska.
S touto ochranárskou organizáciou spolupracuje aj
naša škola. V rámci spolupráce sme sa zapojili do krásneho projektu „Živé mestá, živé
miesta“, ktorý je realizovaný
s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu
(Green Education Fund) Slovenskej agentúry životného
prostredia. Projektový zámer
komplexne rieši tému života vtákov v mestách a prináša osvetu a oboznámenie sa
s touto problematikou žiakom
a učiteľom. Celý projekt je
rozčlenený do troch tematických okruhov, ktoré sú nazvané JAR, JESEŇ, ZIMA v zmysle
školského roka. Aktivity v každom z uvedených blokov napĺňajú čiastkové ciele, ktoré sa
v konečnom dôsledku spájajú
v ucelený obraz.
Aktivity v jarnom bloku sú
zamerané: 1. na poznávanie vtáčích druhov žijúcich
v mestách a zlepšovanie ich
životných podmienok; 2. na
riešenie problematiky nedostatku potravových zdrojov

pre semenožravé druhy vtákov z dlhodobého hľadiska;
3. na prevenciu voči nárazom
vtákov do presklených plôch.
Sme radi, že sme úspešne
uskutočnili tieto aktivity a splnili tak ciele v okruhu JAR.
Ako a čo sme zrealizovali?
V areáli školy sme spolu
s ochranármi inštalovali: kŕmidlo, búdku a polobúdku
pre vtáky, ktoré sem prilietajú. Inštalácia rôznych kŕmidiel v mestách na vhodných
miestach je veľmi dôležitá. Pre
vtáky v mestskom prostredí je
totiž problémom hniezdenie,
nakoľko vtáky často prekážajú
obyvateľom miest. Vhodné na
tento účel sú preto priestranné areály škôl, parkov, firiem
a pod. V našom areáli je kŕmidlo umiestnené pred pavilónom A a búdky umiestnené pred pavilónom A, B.
Polobúdka je inštalovaná pred
učebňami techniky. Do kŕmidiel sme zabezpečili aj vhodnú potravu - slnečnicu, na ktorej si už pochutnávajú napr.
sýkorky. Na stránke školy je

uložené aj video o kŕmidlách
pre vtákov, ktoré pripravila
Ochrana dravcov na Slovensku a ktoré si môžete pozrieť.
Veľmi pekne vysvetľuje rozdiel
medzi kŕmidlami a zároveň
radí, ako jednotlivé kŕmidlá
zostrojiť, kam ich umiestniť,
ako sa o ne starať, čistiť ich
a pod.. Aby sme zabezpečili
dlhodobý zdroj potravy pre
semenožravé vtáky v našom
okolí, vysadili sme „divý kút“
zložený z pôvodných druhov
drevín. Vysadených je niekoľko kusov z druhov: baza
čierna, ruža šípová, jarabina
vtáčia, drieň krvavý. Divý kút
bude najmä v zimnom období dostatočným zdrojom
potravy pre tieto vtáky. Prečo
je dôležité, že ide o pôvodné
domáce druhy drevín? Tie totiž poskytujú potravu v priemere 6-krát väčšiemu počtu
vtáčích druhov než dreviny
nepôvodné. A problémom je,
že momentálne sú v mestách
a obciach uprednostňované
skôr kultivary drevín pred pôvodnými domácimi drevinami. V rámci prevencie voči nárazom vtákov do presklených
plôch sme umiestnili nálepky

v tvare siluety vtákov a kruhov na veľké okná. Tie slúžia
pre vtáky ako upozornenie, že
pred nimi nie je voľný priestor
(odraz okolitej krajiny v skle),
ale prekážka. Vďaka tomu sa
dokáže vták prekážke vyhnúť.
Je dôležité, že na okne nie je
iba 1 nálepka, alebo sú nalepené s veľkými rozostupmi,
to sa totiž míňa účinku. Preto
na našich oknách je nálepiek
viac a sú umiestnené po celej
ploche okna rovnomerne. Aj
o umiestňovaní nálepiek na
okná si môžete pozrieť video
umiestnené na stránke školy.
Ak vás problematika ochrany, starostlivosti o mestských
vtákov zaujala, sme radi. Tak
ako aj názov projektu hovorí,
mestá sú naozaj živé miesta,
živé so svojimi vtáčími druhmi. Sme tiež radi, že „živým
miestom“ pre nové druhy vtákov je aj naša škola. Ďakujeme
ochranárom z Ochrany dravcov na Slovensku za spoluprácu a už teraz sa tešíme na ďalšie aktivity, ktoré zrealizujeme.

PaedDr. Hana Verešpejová
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FOTOGALÉRIA: Vynášanie Moreny v MŠ Kalinčiakova
Ľudovú tradíciu ,,Vynášanie Moreny“ sme si v našej materskej
škole pripomenuli aj tento rok.
V piatok 19. marca 2021 sa deti z Materskej školy Kalinčiakova vybrali počas pobytu vonku, rozlúčiť so zimou. Morenu sme nevynášali spoločne, ako po iné roky, ale za

prísnych epidemiologických opatrení sa k neďalekému potoku Zlatňanka vybrali triedy jednotlivo. Deti na rozlúčku Morene zamávali a netrpezlivo čakajú na príchod jari.
Kolektív MŠ Kalinčiakova
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Trénerka atletiky Darina Kozolková:
Sme v kontakte s našimi zverencami
Súčasná pandemická situácia znamená stopku pre
riadnu činnosť všetkých športových klubov na Slovensku. Ako sa so zákazom vychádzania vysporiadava Atletický klub AK Zlaté Moravce nám v rozhovore prezradila
jeho trénerka Darina Kozolková.

Ako pandémia
ovplyvnila
fungovanie
vášho klubu?
Fungovanie nášho klubu
ovplyvnila pandémia podobne ako ostatné mládežnícke kluby na Slovensku,
a to tým, že nám stopla tréningovú činnosť. Avšak na
druhej strane sme sa počas
pandémie presťahovali do
nových priestorov na Strednú odbornú školu obchodu
a služieb, kde sa vybudovala
prvá tartanová dráha v okrese Zlaté Moravce. Po dohode s pánom riaditeľom Halga
šom budú prebiehať všetky
naše tréningy na danej škole
počas celého kalendárneho
roka, kde máme po dlhom
čase dôstojné podmienky na
trénovanie. Týmto sa chcem
poďakovať mestu Zlaté Moravce, že nám umožnilo trénovanie na Mestskom štadióne od roku 2015 až do
roku 2020. Vážime si ich
ústretovosť.

Tréningy sú teda
v aktuálnej situácii
zastavené.
Áno. Momentálne ne prebieha tréningová činn o s ť , ke ď že na ce l o m
Slovensku je nariadený
lockdown a je zákaz v ychádzania. Samozrejme,
pokiaľ má niek to z našich
z verencov z áujem individuálne trénovať, sme
s ním v kontak te a nastavíme mu tréningov ý plán.

Kedy naposledy ste
mali riadny tréning?
Riadny tréning, čiže vo väčšej skupine, sme mali naposledy na začiatku októbra. Potom sme prešli na trénovanie
v skupinách 5+1, čo v tej dobe
dovoľovalo usmernenie hlavného hygienika SR. V týchto
skupinách sme trénovali do
polovice decembra, kým nezačal oficiálny lockdown.

Ste v kontakte so
svojimi zverencami?
Aktívne sme v kontakte
s niekoľkými zverencami. Ostatným zverencom sa snažíme
preposielať rôzne challange
alebo výzvy, ktoré sú na internete.

Ako často tieto deti
doma trénujú?
Tí, ktorí majú záujem trénovať, majú normálne tréningy 5
až 6-krát do týždňa. To, že je
momentálne lockdown neznamená, že v lete nebudú
preteky a ak chcú deti niečo
dosiahnuť, musia sa žiaľ s danou situáciou vysporiadať
a trénovať.

Keď sa opatrenia
zmiernia, bude
návrat detí k športu
a k riadnym
tréningom podľa
vás ťažký?
Ja si osobne myslím, že bude
o šport ešte väčší záujem, aký
bol pred opatreniami. Deťom
chýba hlavne socializácia,
ktorú mali aj počas tréningov

Darina Kozolková
a samozrejme pohyb. My sa
už nevieme dočkať, kedy sa
znova všetci stretneme a spoločne si zatrénujeme.

s trénerom o ich tréningovej
činnosti.

Čo odporúčate
rodičom, ktorí chcú
dohliadnuť na to,
aby ich deti nevyšli
z formy?

Začať znovu trénovať hneď,
ako sa bude dať a taktiež sa
zúčastniť všetkých atletických
pretekov, ktoré budú zorganizované. Žiaľ, halová sezóna sa
nám zrušila, tak nám ostáva
už len dúfať, že letná sezóna
bude prebiehať aspoň v obmedzenom režime.

Pri deťoch v mladšom školskom veku odporúčam pohyb
na čerstvom vzduchu aspoň
hodinu až dve denne formou
prechádzky, turistiky, bicyklovania, skákania na švihadle,
korčuľovania, atď.. Proste robiť
jednoduché športové činnosti. Niekedy si s nimi stačí zahrať škôlku pred panelákom
a máte postarané o zábavu aj
na hodinu a pritom si deti, ale
aj vy, zlepšia svoje odrazové
schopnosti. Pri deťoch v staršom školskom veku je vhodné, aby rodičia komunikovali

Aké sú plány vášho
klubu na rok 2021?

Koľko detí a v ktorých
kategóriách máte
v súčasnosti v klube?
V septembri k nám nastúpilo
do 70 detí v rôznych vekových
kategóriách, od škôlkarov po
dorastencov. Uvidíme, koľko
ich bude, keď začneme opäť
trénovať.
Peter Klimant
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Hermetické kompresory zo Zlatých Moraviec
- spoľahlivé riešenie pre medicínske chladenie
Secop je expertom na inovatívne technológie hermetických kompresorov a riešenia chladiacich systémov pre
medzinárodných výrobcov. Výnimočný výkon kompresorov priniesol spoločnosti oficiálnu certifikáciu Svetovou
zdravotníckou organizáciou. Tie v súčasnosti výrazne
pomáhajú bojovať v rámci celosvetovej pandémie spôsobenej novým vírusom COVID-19.
Už viac ako rok ochorenie Covid-19 trápi a znepokojuje celý svet.
Každý jedinec ako súčasť spoločnosti musel významne prispôsobiť
spôsob svojho života, aby sa s ochorením vyrovnal.
V súčasnosti už ľudstvo vyvinulo účinnú odpoveď ako dostať
ochorenie pod kontrolu. Nové vakcíny, s ktorými sa nedávno začali
masívne kampane v krajinách po celom svete, sú nevyhnutné pre
záchranu ľudských životov a vrátenie života do normálu.
Skladovanie a preprava medicínskeho materiálu a vakcín si vyžaduje dokonalý chladiaci reťazec pri rôznych teplotných úrovniach:
+ 2 ° C až + 8 ° C, -20 ° C až -70 ° C. Secop vyvinul inovatívne technológie podporujúce distribúciu až do-80 ° C. Kompresory a riadiace
elektronické riešenia zaisťujú vysokú spoľahlivosť a extrémne nízky
rozsah chladenia, pomáhajú pri dodávaní a skladovaní vakcín pri
požadovaných teplotách ľuďom na celom svete. Hlavnú úlohu
tu hrá stabilita, ktorá je kľúčom k zaručeniu bezpečnej dodávky
produktu.
Vďaka jedinečnému výkonu boli Secop kompresory a elektronické riešenia oficiálne certifikované Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v rámci podpory globálneho prístupu k vakcínam. Zásluhou stacionárnych a mobilných riešení je spoločnosť
spoľahlivým partnerom pre popredné spoločnosti podporujúce
rozvoj globálneho dodávateľského reťazca ULT (ultra nízka teplota).
„Spomínaná certifikácia potvrdzuje vysokú kvalitu našich produktov a je pochvalou za výbornú prácu a snahu našich ľudí
v tomto ťažkom období. Zároveň je uznávaná medzi zákazníkmi

spoločnosti, čo sa preukazuje na pozitívnom vývoji dopytu po
kompresoroch vyrábaných v Zlatých Moravciach. Mimoriadne
úspešný začiatok roka 2021 a oživenie po predchádzajúcom náročnom a turbulentnom období je oveľa lepšie, ako sa očakávalo.
Od októbra minulého roku sme zamestnali viac ako 100 ľudí a stále
hľadáme nových kolegov/expertov, ktorí by sa pripojili k tímu globálne úspešnej spoločnosti“ uvádza generálny riaditeľ spoločnosti
p. Iztok Virant.

Secop má dlhoročné skúsenosti s inovatívnymi riešeniami v energetických, efektívnych a ekologických chladiarenských projektoch. Je prvou voľbou v špičkových chladiarenských systémoch,
ktoré poskytujú zákazníkom udržateľné riešenia šité na mieru pre
industriálne aplikácie napájané batériami a špeciálne chladiace
aplikácie.
Spoločnosť Secop je globálne etablovaný a skúsený hráč s tradíciou vysokej kvality, inováciami, aplikačným inžinierstvom a zákazníckym servisom. Ponúka dlhodobú stabilnú prácu a príležitosti na
osobný rast pre zamestnancov a ich rodiny. Zlatomoravecký závod
aktuálne zamestnáva viac ako 820 zamestnancov v oblasti výroby,
vývoja produktu, logistiky a podporných útvarov.
-secop-

03/2021
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Ponuka na prenájom nebytových priestorov a pozemkov 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 pozemkov vo vlastníctve mesta formou priameho
prenájmu:
n nebytové priestory o výmere 22,20 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so súpisným
číslom 1330 (Daňový úrad- kancelária č. 107), na Hviezdoslavovej ulici 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: kancelária na administratívne účely, služby.
n nebytové priestory o výmere 22,20 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so súpisným
číslom 1330 (Daňový úrad- kancelária č. 106), na Hviezdoslavovej ulici 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: kancelária na administratívne účely, služby.
n nebytové priestory o výmere 164,83 m2 nachádzajúce sa v nehnuteľnosti- stavbe so súpisným číslom 3283 /areál Viničná 1/ nachádzajúcej sa na Ul. Viničná č. 1 v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku - parcele KN reg. „C“, č. parcely 2606/4 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre k.ú. Zlaté Moravce a pozemok o výmere 243,78 m2
/podiel na pozemku (prístupovej ceste), ktorý pripadá na nájomníka/ parcela KN reg. „C“, č.p.
2606/1, zapísaný v katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, účel využitia prenajímaných nebytových priestorov: skladové priestory, priestory na výrobné účely, servisy a dielne.
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 27. apríla 2021 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedeného nebytového priestoru 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

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 2021.
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 2021 do
30. apríla 2021. Po vykonaní 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

NOVÉ KNIHY Z FONDU
NA PODPORU UMENIA
Program:
AKVIZÍCIA KNIŽNÍC
Projekt:
KNIHA – PRIATEĽKA NAŠEJ FANTÁZIE
Mestská knižnica
v Zlatých Moravciach
získala v roku 2020
z Fondu na podporu
umenia dotáciu 6 000,- €
na nákup literatúry. Zo
získaných finančných prostriedkov bolo zakúpených
700 nových kníh, z toho
221 kníh beletrie, 321 kníh
detskej krásnej literatúry,
53 kníh detskej náučnej literatúry a 105 kníh
náučnej literatúry pre
študentov a dospelých.

Vážení občania, mám záujem o prenájom poľnohospodárskej pôdy na poľnohospodárske využitie za výhodných
finančných podmienok. Cena
nájmu je 150 eur/ha za rok.
Uprednostňujem dlhodobý
prenájom, napríklad na 15 rokov, čo predstavuje v prepočte 2 250 eur/ha za 15 rokov.
Vyplatenie nájmu do 10 dní
od podpisu zmluvy za celé
obdobie prenájmu. Zároveň
ponúkam odkúpenie pozemkov, cena 4 000 eur/ha. Kontaktné telefónne čísla: 0907
216 414 alebo 0907 822 630.
Ing. Slavomír Eliaš
04/2021
Poďakovanie. Ďakujem
zdravotníkom a pracovníkom interného oddelenia
nemocnice Agel Zlaté Moravce, za vzornú starostlivosť
počas môjho mesačného
liečenia. K. Pinter.
05/2021
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Poznáte správne hodnoty cukru v krvi
pri cukrovke? Zorientujeme vás
Čo vplýva na množstvo cukru v krvi a ako sa prejavuje
hyperglykémia či hypoglykémia.
Hladina cukru v krvi v prebehu dňa kolíše u každého človeka. Kým u zdravých ľudí hraničné hodnoty neprekračuje,
v prípade cukrovkárov môžu
byť výkyvy omnoho výraznejšie a časté kolísanie môže spôsobiť vážne zdravotné následky.
Správne hospodárenie tela
s cukrom riadia hormóny inzulín, glaukagón a adrenalín.
Ak sú v súhre, zaisťujú prísun
cukru do celého tela, ako aj jeho
správne spracovanie a využitie.
Pri cukrovke však rovnováha v tele zlyháva. Organizmus
si nedokáže si udržať hladiny
cukru pod kontrolou, pričom
jeho množstvo v krvi prekračuje
primerané množstvá.
Diabetici si preto musia cukor
v krvi ustrážiť sami. Nejde to bez
toho, aby si pravidelne merali
hodnoty glykémie. Cukor v krvi
sa udáva milimóloch na liter krvi
(mmol/l).

Prečo je problém,
ak cukor kolíše
Ak si cukrovkár nekontroluje
hladiny cukru, trpí celý organizmus. Diabetes vplýva na oči,
obličky či kardiovaskulárny aparát. V dôsledku cukrovky umiera
každé dve minúty jeden Európan a ochorenie dokáže skrátiť
dĺžku života o päť až dvadsať
rokov. Môže totiž viesť k zlyhaniu obličiek, infarktu, mozgovej
príhode a významne ovplyvňuje priebeh tehotenstva a vývoj
plodu.
Aby sa podarilo predísť nebezpečným komplikáciám,
cukrovkári nesmú ignorovať
hodnoty cukru v krvi. Za kolísanie hladín cukru môže v prvom rade neliečená alebo zle

liečená cukrovka. Výkyvy môžu
pocítiť aj diabetici, ktorí užívajú
lieky či inzulín.
Na zmeny glykémie vplýva
viacero faktorov. Patrí medzi
ne najmä stravovanie, cvičenie
a užívané lieky, vrátane inzulínu.
Cukor ovplyvňujú aj iné ochorenia, či stres. Naopak má tendenciu klesať pri štandardnej
fyzickej aktivite.

Ako spoznať a čo
robiť pri hyperglykémii (vysokom cukre)
Hyperglykémia nebolí a zvyčajne si nevyžaduje prvú pomoc. Z dlhodobého hľadiska
ale môže poškodiť srdcovocievny systém. Telo si neriešený
vysoký cukor pamätá a ak cukrovkár nezmení životosprávu,
komplikácie sa časom dostavia.
Medzi najdôležitejšie opatrenia patrí zníženie nadváhy, dodržiavanie diétnych opatrení,
pravidelný pohyb a dodržiavanie predpísanej liečby. Cukrovkár by mal tiež prestať fajčiť a piť
alkohol.

Ako spoznať a čo
robiť pri hypoglykémii (nízkom cukre)
Hypoglykémia je ako keď vám
vypne mozog. Ako keby ste sa
práve prebrali zo spánku, bezvedomia, alebo opitosti. Prinízke
hladiny cukru môžu mať trvalé
následky. Ak ku hypoglykémii
dochádza opakovane, môže
vážne poškodiť mozog. Objaviť sa môžu poruchy intelektu,
kedy človek môže trvalo tratiť až
šesť IQ bodov, môžu sa objaviť
problémy s učením, dlhodobé
zmeny nálad ako úzkosť, labilita
alebo depresia.

Človek zároveň začne ťažšie rozpoznávať príznaky hypoglykémie, ktorá priamo
ohrozuje jeho život.
Cukrovkár môže pri hypoglykémii na okolie pôsobiť
akoby bol pod vplyvom alkoholu. Medzi príznaky totiž patria aj
• problémy s vyjadrovaním
sa a artikuláciou,
• zmeny mimiky,
• poruchy koordinácie
pohybov,
• poruchy zraku a dvojité
videnie,
• kŕče, čiastočné ochrnutie
končatín.
Prinízka hladina cukru zasiahne okrem tela aj psychiku. Správanie pri hypoglykémii môže
pôsobiť nezvyčajne. Objavia sa
zmeny nálady, depresia a eufória, človek môže pôsobiť zmätene, trpieť bludmi, agresivitou, či
apatiou, môže sa objaviť náhla
zmena povahy človeka.

Čo robiť pri hypoglykémii
Ak je diabetik pri vedomí, treba mu okamžite podať rýchlo

vstrebateľné cukry. Najlepšie formou nápoja.
Ak príznaky nedostatočnej
hladiny cukru neustúpia do desiatich až pätnástich minút, je
potrebné opätovne zmerať cukor a znovu podať sacharidy.
Po zlepšení stavu by mal cukrovkár zjesť 10 až 20 gramov pomaly vstrebateľných sacharidov
(napríklad chlieb), ktoré pomôžu
predísť návratu hypoglykémie.
Ak dôjde k ťažkej hypoglykémii a cukrovkár je v bezvedomí, treba cukrovkárovi vpichnúť do svalu glukagón. Ide
o prirodzený hormón, ktorý má
v ľudskom tele opačný účinok
ako inzulín. Umožní premenu
glykogénu na glukózu v pečeni, ktorá sa potom uvoľňuje
do krvného obehu.
Injekcia by mala zabrať
do pätnástich minút, pacient
môže pocítiť nevoľnosť alebo
zvracať. Po injekcii ba mal cukrovkár prijať okolo 30 gramov
sacharidov. Okamžite treba
privolať lekára alebo pacienta
ihneď dopraviť do zdravotníckeho zariadenia.
Zuzana Matkovská
Ilustračné foto: Fotolia
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Malé záhradky orientujeme na výšku
Vertikálne pestovanie sa teší čoraz väčšej obľube. Skúsite to tento rok aj vy?
Zďaleka nie každý disponuje
záhradou vytúženej veľkosti.
Aj keď máme len pár desiatok štvorcových metrov, vždy
existuje cesta, ako pestovanie
zefektívniť a využiť priestor.
Skúsme sa zamerať na vyššie
etáže a na možnosti vertikálneho pestovania. Odmenou
nám bude zlepšenie záhradnej klímy, ktoré priamo pocítime už v najbližšej sezóne, ako
aj množstvo chutnej zeleniny
aj ovocia.
Sú rôzne možnosti, pomocou ktorých dokážeme na zeleninových záhonoch vypestovať veľa plodov aj na malej
ploche. Dobre si vopred premyslíme, akú zeleninu naozaj
chceme dopestovať a aké sú
jej prirodzené nároky.

Napríklad milovníci tekvíc
hokkaidó vedia, aký obrovský
priestor táto rastlina pokryje
svojimi výhonmi a veľkými
listami. Ale dá sa to aj inak,
vertikálne. Stačí nám na to
pevné pletivo, ktoré ohneme
do poloblúka, dobre upevníme do zeme a mladé rastliny
vedieme po ňom.
Veľmi elegantne pôsobí, keď
vytvoríme týmto spôsobom
tunel ponad chodníček medzi záhonmi alebo vyvýšenými záhonmi. Chodníček tak či
tak v záhrade potrebujeme,
a takto využijeme aj plochu
nad ním. Tunel musí mať iba
dostatočnú výšku, aby sa ním
dalo pohodlne chodiť, aj keď
budú z neho visieť tekvice alebo popínavé fazule, či kivi.

Aj pletivo či paleta
Na vertikálne pestovanie
môžeme využiť pletivo alebo
paletu. Vzájomným podopretím jednoduchej konštrukcie
v 45-stupňovom uhle vytvoríme výborné podmienky
na pestovanie uhoriek, ktoré
potrebujú aj slnko, aj mierne
zatienenie.
Rastliny sa budú popínať
a plody budú dobre viditeľné a ľahšie sa budú dať oberať. Pod oporou vznikne ďalší
priestor, ktorý môžeme využiť
na pestovanie napríklad šalátu,
ktorý mierne zatienenie ocení,
ale napríklad aj reďkovky.

tyčiach s odstupmi, do medzipriestorov sa dá tiež ešte
niečo zasadiť a využiť prázdnu
plochu.
Vertikálne pestovanie nešetrí len priestorom. Zjednodušuje tiež oberanie plodov a prospieva rastlinám aj tým, že sú
viac prevzdušnené, ich plody
neležia na hline, kde sa môžu
zafúľať a ľahšie podľahnúť
rôznym neduhom. S týmito
(pokračovanie na str. 20)

Lieska a bambus
Z pevných lieskových alebo
bambusových tyčí sa dajú postaviť opory v tvare típí pre
popínavé fazule a vignu čínsku. Fazule sú vysadené pri

TESGAL, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble, Slovakia
telefón/fax: +421 37 783 2674, e-mail: tesgal@tesgal.sk
– ZINKOVANIE ZÁVESOVÉ
– ZLIATINOVÝ POVLAK ZnNI: ZÁVESOVÉ
– FOSFÁTOVANIE SÚČIASTOK
– ZINKOVANIE BUBNOVÉ
– ZLIATINOVÝ POVLAK ZnNI: BUBNOVÉ
– PASIVÁCIA HLINÍKA
– ANODIZÁCIA HLINÍKA (ELOX)
– ODMASŤOVANIE, MORENIE, PASIVÁCIA
A KONZERVÁCIA SÚČIASTOK
– CHEMICKÉ MORENIE ANTIKÓRY (NEREZU)
– BRUNÍROVANIE – CHEMICKÉ ČIERNENIE
OCEĽOVÝCH SÚČIASTOK
– ELEKTRONICKÉ LEŠTENIE ANTIKÓRY
(NEREZU)

www.tesgal.sk

– KATAFORÉZA
– KOMPLETNÉ SLUŽBY PRI POVRCHOVEJ ÚPRAVE
– DOPRAVA
Kontrolná činnosť z pohľadu zabezpečenia kvality povrchovej úpravy
výrobkov v zmysle požiadaviek zákazníka a súvisiacich noriem spočíva
najmä v kontrole hrúbky vylúčeného povlaku na výrobkoch a ich vzhľadu.
Na kontrolu hrúbky povlaku sa používajú:
- stolový röntgenový fluorescenčný merací prístroj FISCHERSCOPE X-RAY,
ktorý okrem hodnoty hrúbky dokáže určiť i percentuálny pomer Ni a Zn
vylúčeného zliatinového povlaku ZnNi.
- prenosné digitálne hrúbkomery FISCHER resp. magnetické hrúbkomery
MIKROTEST.
Za účelom dodržiavania parametrov uvedených prístrojov ku kontrolnej
činnosti podliehajú prístroje pravidelnej kalibrácii.
Korózna komora
V rámci zvyšovania kontroly a kvality pokovených výrobkov zakúpila spoločnosť v roku 2010 koróznu komoru. V nej vykonáva prevádzkové skúšky
koróznej odolnosti výrobkov podľa STN a EN noriem v dopredu nadefinovanom a kalibrovanom prostredí.

TP213020371
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LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5,
951 93 Machulince
Kontakt: +421 905 493 697/+421 915 284 914
Email: laststav@gmail.com
matej.laktis@last-stav.sk
LAST-stav s.r.o. je stavebná spoločnosť s viac ako 25 ročnými skúsenosťami v oblasti
stavebníctva. Začiatky našej firmy siahajú až do roku 1996, začínali sme najmä menšími stavebnými prácami a úpravami ako živnosť stavebné práce Stanislav Laktiš. Postupne sme realizovali stále väčšie a väčšie práce až sme sa prepracovali k realizácií
kompletných rodinných domov a všetkých stavebných úprav interiérov a exteriérov.
Táto stavebná činnosť vyvrcholila v roku 2011, kedy vznikla stavebná spoločnosť
LAST-stav s.r.o., ktorá funguje do dnes. V súčastnosti máme 17 stálych pracovníkov
a pôsobíme najmä v Zlatomoraveckom okrese a v celom Nitrianskom kraji a širšom
okolí.
Zaoberáme sa predovšetkým výstavbou rodinných domov, zemnými prácami, zámkovými dlažbami, fasádami a komplexnými stavebnými riešeniami podľa požiadaviek zákazníka. Úspešne sme zrealizovali a odovzdali viac ako 150 rodinných domov,
tisícky m2 zámkových dlažieb a fasád. Realizovali sme aj viacero verejných projektov,
ako školy, materské školy, chodníky, výrobné priestory a podobne. Všetky naše projekty priebiehajú pod vedením autorizovaného stavbyvedúceho. Našou prioritou
je uspokojiť zákazníka, odovzdať prevedenú prácu v maximálnej kvalite, zdokonalovať sa v odbore stavebníctva a odovzdávať svoje skúsenosti na stavbe. V prípade
záujmu nás neváhajte kontaktovať pomocou mailu alebo prostredníctvom našich
sociálnych sietí.

NAŠE SLUŽBY:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

CENOVÁ PONUKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

ZEMNÉ PRÁCE

HRUBÉ STAVBY

HOLODOM

DOM NA KĽÚČ

REKONŠTRUKCIE

KOLAUDÁCIA

PRÍPOJKY
INŽINIERSKYCH SIETÍ

ZATEPLENIE RODINNÝCH
DOMOV, BYTOVIEK

ZÁMKOVÉ DLAŽBY

OPLOTENIA

PRENÁJOM STROJOV

www.laststav.sk
TP2130203XX
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(pokračovanie zo str. 18)
problémami sa často stretáme pri pestovaní jahôd.

Jahody na veži
Zároveň políčko jahôd zaberá značnú plochu. Ak ide
o niektorú odrodu jedenkrát
rodiacich, obvykle od júla už
neprinášajú plody. Plochu,
ktorú jahodovisko zaberá celé
leto, by sme možno vedeli využiť oveľa lepšie. Aj tu si vieme
pomôcť postavením „veže“.
Na nepomerne menšom
priestore dokážeme takto vypestovať rovnaké množstvo
jahôd a uvoľníme kus pôdy
pre iné plodiny. Na postavenie veže potrebujeme pletivo s väčšími otvormi, drôt,
netkanú textíliu, hrubšiu rúru
z bambusu a zeminu.
Pletivo ohneme do tvaru
valca a pevne ho spojíme drôtom na viacerých miestach.
Pomer priemeru a výšky
veže si zvolíme tak, aby veža
mala dobrú stabilitu a nebola

príliš útla. Napríklad zvolíme
priemer 70 cm a výšku 120 cm.
Vežu z vnútornej strany potiahneme netkanou textíliou
tak, aby sa kraje prekrývali
a upevníme ju k pletivu. Stavbu umiestnime na vhodné
stanovište a nasypeme do nej
zeminu až po vrch. Zboku cez
otvory v pletive vystrihneme
do netkanej textílie otvory
a zasadíme do nich sadenice jahôd.

Polievame zhora
Systém polievania môžeme
zlepšiť tak, že ešte predtým,
ako nasypeme do veže zeminu, umiestnime do jej stredu

bambusovú rúru, do ktorej sme
urobili z rôznych strán po celej
dĺžke viacero väčších otvorov.
Vežu následne naplníme zeminou, vysadíme priesadami,
pričom pri polievaní naplníme
celú rúru vodou. Cez otvory sa
voda preleje a presiakne ku koreňom všetkých rastlín. Otvor
na rúre po zálievke prekryjeme,
aby sa tadiaľ vlaha zbytočne nevyparovala.

Súkromie v sezóne
Jedna z najmenej využívaných plôch sa nachádza po obvodoch záhrad. Popri plote sa
dajú vysadiť rastliny a kríky,
ktoré poskytujú jedlé plody
a zároveň zvýšia pocit súkromia počas letnej sezóny, keď
sa po záhrade pohybujeme
najviac.
Plot plodiaci chutné bobule môžeme vytvoriť napríklad aj z viniča hroznorodého,
ale aj z muchovníka či arónie.
Rovnako môžeme siahnuť
po niektorej odrode zemolezu

kamčatského so silným rastom,
ako je napríklad Jolanta alebo
Amphora. V sezóne súkromie
zabezpečí aj obrastenie plotu
popínavou fazuľou.

Ovocie na plote
K pevne vybudovanému plotu môžeme ako k opore vyväzovať takisto černice a iné ovociny, napríklad maliny, ktoré tiež
ocenia oporu.
Pevný plot alebo stena vedia
poskytnúť oporu popínavému
kivi, schizandre čínskej či viniču,
ktorý je oveľa tvárnejší a prispôsobivejší, než sa využíva.
V prípade, že v záhrade nie
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stromy, môžeme odrody
na slabšie rastúcich podpníkoch pestovať popri plote či
múre zostrihané do tvaru palmety alebo štíhleho vretena.
Ak sme mali doteraz holé
ploty, uvedenými spôsobmi
si popri nich dokážeme vypestovať značné množstvo
ovocia.

ZÁHRADA

Záhon ako kôš
V záhrade ustavične vzniká biologický odpad, ktorý je
cennou surovinou na ďalšie
pestovanie. Aj s ním sa dokážeme tvorivo vysporiadať a čo
najviac ho zužitkovať.
Niekedy sa všetko nezmestí do kompostéra. Napríklad
v tomto čase striháme vinič

Apríl 2021

a vyvstáva otázka, čo s nastrihanými niekoľkometrovými
prútmi. Je to výborný materiál
na stavbu vypletaného kruhového záhona.
Zatlčieme osem pevných
agátových kolov do kruhu
s priemerom jeden meter tak,
aby boli v zemi pevne ukotvené. Z ostrihaného viniča postupne vypletáme systémom
dnu a von kol-dokola záhon
pripomínajúci prázdny kôš.
Vypliesť ho môžeme do výšky 80 centimetrov až jedného
metra. Spodná časť môže byť
vypletená aj z dlhších výhonov bazy, ktoré sú na tento
účel tiež dostatočne tvárne.
Takto získame na malej ploche nové kompostovisko,

ktoré môžeme ďalej dopĺňať
zvyškami viniča či rôznym bioodpadom.
Ak ho chceme premeniť na záhon, na konáre navrstvíme vyzretý hnoj a napokon všetko zasypeme kvalitným kompostom.
Zbavíme sa všetkého neporiadku zo strihania viniča a získame
nový úhľadný vyvýšený záhon,
ktorý s drobnými opravami vydrží niekoľko sezón.
Môžeme na ňom pestovať napríklad cukiny, baklažány alebo
inú zeleninu so zvýšenými nárokmi na teplo a živiny. Nájdu tu
domov aj jašterice a ďalšia drobná fauna.

ProfiZlaté
TAXI
Moravce

Erika Melišová
Ilustračné foto: Pixabay

0904 555 325
0915 565 838
0918 188 228
0911 188 228
TP2130203XX

www.profitaxizm.sk
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Svet permakultúry ponúka mnoho výhod
Nejde o nič iné ako o záhon s chodníčkom uprostred,
ktorý ponúka mnoho výhod.
Permakultúrni nadšenci zakladajú všade po svete záhrady vyzerajúce úplne inak, ako
sme boli donedávna zvyknutí. Pôsobia nespútane a často
sa v nich vyskytujú nezvyčajné
tvary záhonov. Neprekonateľným typom takéhoto záhona je
takzvaná „kľúčová dierka“.
Názov je odvodený od jej tvaru. Ide najčastejšie o kruhový
záhon, do ktorého stredu vedie úzky chodníček, ktorý sa
v strede záhonu rozšíri do malého kruhu. Vďaka takto tvarovanému záhonu ho vieme celý
jednoducho obhospodáriť bez
pošľapania pôdy a zároveň šetríme vzácnym priestorom.
Ak si chceme postaviť takýto
záhon, dobré je najprv si na stanovisku naznačiť jeho obrysy,
napríklad pieskom. Tak si vieme
reálne odskúšať, či sme zvolili
správnu veľkosť priemeru, šírku
cestičky a aj to, či sa pohodlne
zmestíme do stredu.
Vonkajší kruh musí mať taký
priemer, aby sme boli schopní
dočiahnuť do záhona pohodlne rukou – či už zvonka, alebo
zo stredu. Takýto typ záhona
môže byť na úrovni zeme alebo
mierne vyvýšený.

Tehlami i doskami
Ohraničiť sa dá napríklad
tehlami, kameňmi, drevom či

pletivom. Krásne vyzerá vypletený z prútia či konárov. V tom
prípade je vysoká estetika splatená väčšou dávkou úsilia, ktorá však stojí za to. Oblemovaný
vyvýšený záhon vyplníme zeminou a môžeme sadiť.
Ak máme v záhrade väčšie
prebytky organického materiálu, môžeme ho do záhona
navŕšiť a až ako vrchnú vrstvu
nasypeme zeminu. Takto sa
zbavíme nadbytočného materiálu, ktorý sa bude postupne
meniť na kompost a plodiny
z neho budú nasledujúcich pár
rokov profitovať.

Africká kľúčová
dierka
Existuje ešte ďalšia verzia kľúčovej dierky, často využívaná
najmä v Afrike, kde je pôda
obvykle chudobná na živiny
a zrážok je minimálne množstvo. Vyvýšený záhon tam
býva vysoký niekedy až 80
centimetrov a jeho priemer
musí byť z dôvodu dostupnosti menší.
Do stredového kruhu je postavený valec, či už z pletiva,
konárov, alebo prútia. Na jeho
dno sa nasype štrk alebo kamene. Počas celej sezóny sa
doň vhadzuje organický materiál, ako sú zvyšky rastlín,
lístie, vaječné škrupiny, čajové

vrecúška, usadenina z kávy,
kúsky kartónu, a medzitým
trocha popola, dolomitického
vápenca či pilín.
Toto všetko sa postupom
času mení na kompost a dlhodobo vyživuje okolitý záhon
vyplnený zeminou.

Polievať v strede
Obsah valca treba z času
na čas poliať, aby sa tam naskladaný materiál nepresušoval
a zbytočne by sa nepredlžoval
čas procesu kompostovania.
Takýmto spôsobom dostanú korene rastlín dávku živín
po každom poliatí kompostu
a tým aj odpadá potreba akéhokoľvek ďalšieho hnojenia.
Keďže pritom stratíme výhodu
obhospodarovania zo stredu
záhonu, musíme byť schopní dočiahnuť na celú plochu

pôdy z vonkajšej strany kruhu.
Zeminu, ktorú do takéhoto
záhonu dávame, netreba nasypať do roviny, ale môžeme ju
mierne vyspádovať od stredu
k obvodu.

Môže byť hranatý,
guľatý, čapatý...
Záhon typu kľúčovej dierky
nemusí mať vždy iba kruhový tvar. Môže to byť i štvorec
alebo ľubovoľný tvar, do ktorého vytvoríme podľa potreby
viac „kľúčových dierok“ tak, aby
sme dočiahli všade, kde treba.
Takýmto spôsobom vieme
vytvoriť okúzľujúcu záhradu,
kde okrúhle či oblé záhony
s „kľúčovými dierkami“ tvoria
vzor mandaly. Veď aj v prírode
sú kruhy a obliny tými najčastejšími tvarmi.
Erika Melišová

SKLADNÍK, VODIČ VZV
 Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- Práca na jednu zmenu od PO-PIA
- Práca na vysokozdvižnom vozíku (vykladanie a nakladanie tovaru)
- Zaradenie tovaru z a do skladu
- Zásobovanie výroby materiálom podľa potreby
- Kontrola upevnenia tovaru pred manipuláciou
 Zamestnanecké výhody, benefity
- práca v modernom prostredí
- zabezpečené stravovanie v spoločnosti
- jednozmenná prevádzka
- obnova preukazu VZV v prípade neplatnosti
 Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
Vodičský preukaz B
 Osobnostné predpoklady a zručnosti
- znalosť a skúsenosť práce na VZV je podmienkou
- preukaz VZV je výhodou
- samostatnosť a zodpovednosť
 Mzdové podmienky (brutto)
od 4,25 EUR/hod.
V prípade záujmu o pracovnú pozíciu pošlite svoj životopis
na praca@fenestrask.eu, alebo sa telefonicky informujte
na +421 37 640 36 33 .

TP2130203XX

Ilustračné foto: Andrea Triščová

ADRESA SPOLOČNOSTI
FENESTRA Sk, spol. s r.o., Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce
www.fenestrask.eu
Kontaktná osoba: Personálne oddelenie, Tel.: +421376403633,
E-mail: praca@fenestrask.eu
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K R ÍŽOVKA
údolie

pobádanie
putá, železá koní, aby šli Indonézsky
mys
doprava

sumerský
boh neba

2

ekonóm,
po česky

dokončí
hrabanie

Turecké príslovie
farba
na vajíčka

1

malý
ostriež,
po česky
bicepsy
židovská
obec
tropická
palma

obor, ozruta dosť, koniec zlé počasie,
(expr.)
pľúšť
slovenské
rádio
kolíska
hokeja

úžitok

prvok
(zn. Sn)
pôsobil
bolesť
výkonný
orgán
bavlnená niť

obec
v okrese
Galanta
pokiaľ
ovládajú

ovila
jedovaté
rastliny
vlnené
súkno

pastier
oviec
poľské sídlo

správa,
avízo

profesia
kazili (expr.)

dojnica
omdlel

elektrozávody
výrobca soli

zástupca
panovníka
(zast.)

akže

rôsol
merač napätia prúdu

základná
číslovka

San Jose
Network
nenasával
rieka v
Bosne
švédske
kúpele

talianska
rieka

batoh
pohrebná
hostina
kelím, po
česky
Perún

často orala
dozerá na
paši
rúbala,
štiepala

rečníci
(kniž.)
domov, po
anglicky
naša hudobná skupina

obytný
príves
pilaf
jazero, po
anglicky
japonský
gymnasta

dvojica
úder

časť oceána

sibírsky
veľtok

chúďa,
ubožiatko

pracuj
haluška,
po česky

chvejivý tón
hora

rímske
číslo 549

Starogermán
EČV Detvy

krvný obraz
hovorový
súhlas

dohodol,
zjednal

tým skôr

systém,
zloženie

okatá žena

Pomôcky: cykas, okounek, Rapna

Foto – FOTOLIA

Autor: MN
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Tipy do vašej kuchyne
LIKÉROVO-TVAROHOVÝ KOLÁČ S MALINOVOU
POLEVOU
Potrebujeme: na korpus:
250 g sušienok, 60 g roztopeného masla, na plnku: 200 ml smotany na šľahanie, 3 vajcia, 700 g
tvarohu, 150 g práškového cukru
a 50 ml vaječného koňaku – možno aj trochu viac.
Postup: Sušienky rozmixujeme a pridáme k nim roztopené
maslo. Rúru vyhrejeme na 180
stupňov Celzia. Zmes natlačíme
do tortovej formy s priemerom
22 cm a dáme na 10 minút zapiecť. Do veľkej misy pripravíme

malinovú polevu. Potrebujeme
menší balíček mrazených alebo
čerstvých malín. Dáme ich rozvariť s kryštálovým cukrom. Potom
pridáme v troche vody rozmiešané 3 PL Zlatého klasu a povaríme.

tvaroh, cukor a likér a dobre mixérom premiešame. Pridáme smotanu a vajcia a opäť dobre rozmixujeme.
Zmes vylejeme na predpečený
korpus. Koláč dopečieme 50 až
60 minút na 160 stupňoch Celzia
(alebo podľa vašej rúry). Potom
na spodok rúry dáme plech
s horúcou vodou a necháme
koláč ešte asi hodinku v rúre pri
pootvorených dvierkach. Na noc
ho dáme do chladničky.
Na druhý deň si pripravíme

Keď poleva trochu vychladne,
nalejeme ju na vychladený koláč.
Nakoniec ho ozdobíme čerstvými malinami.
Monika Kováčiková

Zdravím Vás,
ak dovolíte, rád by som Vám ukradol chvíľku času.

VÝROBNÝ PRACOVNÍK

Keďže sa uvoľňujú opatrenia a chceme ľuďom vyjsť v ústrety, vďaka začínajúcej
spolupráci siete MY novín (najčítanejších regionálnych na Slovensku) a mesta
Zlaté Moravce Vám ponúkame výhodnú ponuku inzercie v Tekovských novinkách,
ktoré sú s nákladom 4 500 výtlačkov distribuované raz mesačne do všetkých
domácností v Zlatých Moravciach. Majú tradíciu i serióznosť, sú rozvážané Slovenskou poštou v spolupráci s mestom.

 Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- pracovník vo výrobe plastových, okien a dverí
- kovanie okien - dverí
- všetky pracovné činnosti vo výrobnom procese
- čítanie výrobnej dokumentácie
 Zamestnanecké výhody, benefity
- práca v príjemnom kolektíve
- práca v stabilnej spoločnosti
- zaškolenie
 Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
Vodičský preukaz B
 Osobnostné predpoklady a zručnosti
- aktívna prax vítaná
- zodpovednosť, precíznosť
- chuť pracovať a učiť sa nové veci
- manuálna zručnosť
- samostatnosť, dôslednosť a zodpovednosť v práci
- schopnosť pracovať na čas a kvalitu
- základy čítania technických výkresov

Keď teda so svojou spoločnosťou chcete byť na očiam celému
nášmu mestu, máte na to ideálnu príležitosť .
Prosím kontaktujte ma na:

erik.barat@petitpress.sk

0915 588 770
Vykupujeme ornú pôdu
za najlepšie ceny:

Vaše životopisy v slovenskom jazyku zasielajte na dole-uvedenú emailovú
adresu. Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem.
Výberové konanie bude prebiehať najmenej v dvoch výberových kolách,
do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači o pracovnú pozíciu,
ktorí splnia všetky predpoklady na obsadenie pracovnej pozície.

+421 905 246 469.
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ADRESA SPOLOČNOSTI
FENESTRA Sk, spol. s r.o., Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce
www.fenestrask.eu
Kontaktná osoba: Personálne oddelenie, Tel.: +421376403633,
E-mail: praca@fenestrask.eu

