Zvolili sme si nového
primátora
Je rozhodnuté. V sobotu 9. apríla 2016
sa volil nový primátor Zlatých Moraviec.
Dvere jedenástich volebných okrskov
boli otvorené voličom do 20.00 hod.
Novým primátorom nášho mesta
sa teda na nasledujúce dva roky stal
PaedDr. Dušan Husár:
Vážení spoluobčania, Zlatomoravčania!
Ďakujem vám za dôveru , ktorú ste mi
prejavili v doplňujúcich komunálnych
voľbách na primátora Mesta Zlaté Moravce, ako aj niektorým svojim protikandidátom, ktorí mi blahoželali k zvoleniu
za primátora.
S plnou vážnosťou si uvedomujem
funkčné obdobie môjho pôsobenia
ako primátora nášho mesta. Čakajú nás výzvy ako: Mestská nemocnica

prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce a nové programové obdobie
čerpania finančných prostriedkov z EÚ.
Pevne verím, že spolu s poslaneckým zborom sa nám podarí v zásadných otázkach
posunúť naše mesto vpred. Som presvedčený, že aj primátori a starostovia okolitých miest a obcí mi budú v mojej práci
nápomocní. „Nie je hanba prijať rady od
úspešných a skúsených“. Vážim si podporu aj našich zahraničných partnerov.
Dúfam, že budeme úspešní a všetkým
vám prajem veľa zdravia.
PaedDr. Dušan Husár
novozvolený primátor
Mesta Zlaté Moravce
Novozvolenému primátorovi gratulujeme a želáme úspešné pôsobenie vo
svojej funkcii.
S úctou Mgr. Annamária Závodníková

Vážený pán PaedDr. Husár,
touto cestou si Vám dovoľujem srdečne zablahoželať k zvoleniu do funkcie primátora mesta Zlaté Moravce.
Zároveň by som Vám v mene Obchodného oddelenia Rakúskeho veľvyslanectva a Hospodárskej komory Rakúska rád poďakoval za podporu a spoluprácu pri realizácii Pilotného projektu duálneho vzdelávania „young stars“. Vďaka angažovanosti Vás
a kolektívu zamestnancov Strednej odbornej školy technickej v Zlatých Moravciach pod Vašim vedením sa projekt realizuje
už viac ako 2 roky. Počas celého tohto obdobia ste sa aktívne podieľali na implementácii systému duálneho vzdelávania a jeho
propagácii nielen v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja, ale aj na celoslovenskej úrovni.
Vážime si doterajšiu spoluprácu s Vami a radi v nej budeme pokračovať. Budem rád, ak v budúcnosti aj vo Vašej novej funkcii
nájdeme platformu na spoločné aktivity a projekty.
Želám Vám, vážený pán primátor, veľa zdravia, síl a elánu pri vykonávaní Vašej zodpovednej funcie.
Výsledky doplňujúcich komunálnych volieb na primátora mesta Zlaté Moravce 2016

Mestský úrad informuje
Mesto Zlaté Moravce sa zapojilo
do grantového programu Obce bližšie k vám 2016 Nadácie Slovenskej
sporiteľne zameraného na ochranu
a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva našich obcí v rámci
obnovy znehodnoteného mestského mobiliáru formou rekonštrukcie pôvodných drevených lavičiek
v parku J.Kráľa, Migazziho a mestského parku.

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom 21.riadnom zasadnutí konanom dňa 21.marca
2016 v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia NSK č.3/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok
na území Nitrianskeho kraja schválilo
Mestu Zlaté Moravce dotáciu vo výške
1 500,00 EUR na realizáciu projektu
„Barokovo-klasicistický kaštieľ v Zlatých Moravciach – výmena starých
okien za repliky, vrátane ich montáže
a súvisiacich murárskych prác“.

Oznámenie pre právnické a fyzické osoby
Mesto Zlaté Moravce, v záujme ochrany zdravých podmienok, zdravého spôsobu života občanov, v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vychádzajúc z potreby koordinácie (zníženie počtu hlodavcov, najmä potkanov) oznamuje, že
celoplošná jarná deratizácia
na území Mesta Zlaté Moravce sa vykoná
1. apríla do 30. apríla 2016.
Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné vykonať deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, v okolí kanalizačných vstupov (šácht) a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov
školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov a skládok
odpadov, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu môžu uskutočňovať výlučne prostredníctvom
firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.
Fyzické osoby – občania sú povinné vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch v rodinných domoch
a iných objektoch určených na bývanie pre vlastnú potrebu a na pozemkoch využívaných na chov hospodárskych zvierat,
fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne komerčne dostupnými prípravkami, ktoré sú určené
a schválené na predmetný účel.
Oddelenie stavebné a hospodárskej činnosti MsÚ

Deň učiteľov
Určite si spomínate na učiteľa, pri
ktorom máte aj po rokoch úsmev na
perách. Učiteľov nielen predmetov,
ale aj života si uctili aj v našich Zlatých Moravciach presne 31. marca
v divadelnej sále MSKŠ. Na zúčastnených čakal zaujímavý program, počas
ktorého boli odovzdané ocenenia nominovaným pedagógom.
Ocenení boli:
1. Dagmar Gígelová - ZŠ Pribinova
2. RNDr. Ivan Rohman - senior
3. Andrea Szegényová - MŠ Žitavské
nábrežie
4. Mgr. Helena Kuťková - ZŠ Mojmírova
5.Mgr. Helena Kuklová - ZŠ Mojmírova
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6. Anna Horská - ZUŠ
7. Mgr. Mária Herdová - ZŠ Robotnícka
8. Júlia Bebčáková - MŠ Kalinčiakova
9. LídiaBajaníková - MŠ Štúrova
10. Mgr. Marta Košútová - ZŠ sv. Don
Bosca
O výnimočný Deň učiteľov sa postarali aj žiaci ZUŠ, taktiež ich pedagógovia a priaznivci kultúry. Počas
programu vystúpila aj zastupujúca
primátorka MVDr. Marta Balážová,
ktorá privítala hostí a prezradila, ako
veľmi si učiteľov váži: „Vaše povolanie
vždy bolo jedným z najušľachtilejších,
spájajú sa s ním vlastnosti ako zodpovednosť, trpezlivosť, slušnosť, čestnosť
či úprimný a obetavý vzťah k práci,
k deťom a mladým ľuďom. Na prácu učiteľov a vychovávateľov sa kladú

vysoké nároky, a táto práca je tvorivá,
najmä preto, že vychovať zo žiakov
osobnosti si vyžaduje veľkú mieru pedagogického cítenia, ľudskej empatie, ale aj neustáleho vzdelávania sa.“
Celé podujatie sa nieslo v príjemnom
duchu a učitelia ako aj diváci sa tešili
z popoludnia stráveného v Zlatých
Moravciach. Oceneným gratulujeme.
AZ

Kritizovaná Mojmírova ulica v
Zlatých Moravciach sa konečne
dočkala opravy
Dlhodobo kritizovaná Mojmírova ulica v Zlatých Moravciach sa po rokoch dočkala opravy. V rámci spolupráce
s mestom ju na vlastné náklady opraví nitrianska stavebná
firma Dynamik. Ulica, ktorej žalostný stav už prilákal aj
pozornosť celoslovenských médií, patrí medzi vôbec najhoršie cestné komunikácie na Slovensku a je dlhodobým
terčom oprávnených sťažností obyvateľov mesta.

Ochotu firmy pomôcť mestu privítala aj zastupujúca primátorka Zlatých Moraviec Marta Balážová, ktorá tiež pripomenula, že nedávno podobným spôsobom iná stavebná firma
postavila nový chodník, ktorý už dnes slúži obyvateľom.
„Vždy som sa snažila a budem snažiť o partnerské vzťahy mesta a podnikateľských subjektov, ktoré v tomto regióne pôsobia.
Keď dobre fungujú vzťahy mesta, občianskych iniciatív, dobrovoľníkov a podnikateľov, vždy je šanca, že sa podaria dobré veci.
A oprava Mojmírovej ulice je bezpochyby dobrá vec“, povedala
Marta Balážová a dodala, že opravená ulica určite poteší všetkých vodičov, ktorí tade denne prechádzajú.

AZ

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I. sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ
Mestský úrad Zlaté Moravce/Mesto Zlaté Moravce/Ulica1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce vyhlasuje výberové
konanie na:
• jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
• jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).
Výberové konanie sa uskutoční dňa 12. mája 2016 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského zastupiteľstva
na 1. poschodí na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať
na adresu Mestského úradu, ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia,
o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície). Na obálku uvedú: „Výberové konanie TSP, TP, neotvárať!“.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 9.mája 2016. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
• žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
• životopis uchádzača,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení
a podobne),,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Všetky ostatné dôležité informácie nájdete zverejnené na internetových stránkach www.zlatemoravce.eu, resp.
www.ia.gov.sk. Rovnako sú zverejnené na informačnej tabuli Mesta Zlaté Moravce a UPSVaR Zlaté Moravce.
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Na návšteve v IKS
VŠEMvs v Zlatých
Moravciach
Priestory Informačno-konzultačného strediska (IKS) v základnej škole
na Robotníckej ulici ožívajú vďaka
študentom Vysokej školy ekonómie
a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs) v piatok popoludní
až do večera a konzultácie pokračujú
aj v nasledujúci deň. Rýchlo sa rozvíjajúca vysoká škola má k dispozícii väčšie priestory prispôsobené potrebám
a nárokom vysokoškolákov s využitím
moderných informačno-technických
pomôcok a nástrojov. Informačno-konzultačné stredisko v Zlatých Moravciach bolo založené na jar v roku
2005 a už tú istú jeseň v ňom prebiehali prvé konzultácie. V súčasnosti
študuje na Vysokej škole ekonómie
a manažmentu verejnej správy v Bratislave 154 študentov, ktorí konzultujú
priamo v IKS Zlaté Moravce.

Naši absolventi sa lepšie uplatnia
v praxi
„Vysoké školy predstavujú v každej
krajine inštitúcie, v ktorých je sústredená elita vzdelávania, vedy a výskumu, a od ich kvality priamo závisí
ďalší rozvoj spoločnosti. Preto sme
si pri založení Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy
v Bratislave predsavzali vybudovať
takú vysokoškolskú inštitúciu, ktorá
bude svojou vzdelávacou a vedecko-výskumnou činnosťou prispievať ku
skvalitneniu správy vecí verejných
a k zlepšovaniu kvality života
a podnikania vo všetkých regiónoch
a kútoch Slovenska. Naša vysoká škola ponúka atraktívne a na trhu práce žiadané bakalárske i magisterské
študijné programy a naším cieľom je
vytvárať študentom najpriaznivejšie
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podmienky na štúdium i ďalší kariérny rast“, vysvetľuje rektorka VŠEMvs
Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková,
CSc. Zároveň zdôrazňuje, že absolventi Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave sú
schopní aplikovať do každodennej praxe verejnej správy a riadenia malých
a stredných podnikov najnovšie poznatky z oblasti ekonómie, ekonomiky, manažmentu organizácií, ľudských
zdrojov, marketingu, ako aj iných progresívnych vedných disciplín.
Na otázku, prečo študovať na
VŠEMvs v IKS Zlaté Moravce odpovedala programová manažérka
Ing. Mária Hudecová: „Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej
správy v Bratislave má kvalitných
pedagógov, ktorí dokážu študentov
zaujať a vtiahnuť do problematiky.
Vidím to na študentoch z jednotlivých
ročníkov i absolventoch školy. Často
sa od nich dozvedám, že sa im podarilo získať kvalitné zamestnanie, prípadne boli v zamestnaní ohodnotení
rôznymi výhodami práve na základe
ukončeného študijného programu na
VŠEMvs.
Aké benefity ponúka VŠEMvs potenciálnym študentom?
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave ponúka
svojim študentom množstvo výhod
a benefitov už počas štúdia VŠEMvs.
Medzi najvýznamnejšie patrí predovšetkým možnosť študentov konzultovať s pedagógmi vybrané predmety
priamo v Informačno – konzultačnom stredisku Zlaté Moravce. V IKS
sa nachádza rozsiahla knižnica, ktorá poskytuje študentom ďalšie možnosti prípravy na štúdium. Elektronická knižnica je samozrejmosťou
a je prístupná všetkým študentom
VŠEMvs. Medzi ďalšie benefity nepochybne patrí aj inovatívny systém
a prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu, cez ktorý sa vybrané predmety vyučujú a testujú priamo prostredníctvom internetu. Ponúkame
akreditované štúdium v študijných
programoch Verejná správa a Manažment malého a stredného podnikania
v regiónoch. Na našu vysokú školu sú
uchádzači prijímaní bez prijímacích

skúšok. Prihlásiť sa môžu nielen maturanti, ale aj už zamestnaní záujemcovia o štúdium, ktorí si chcú doplniť
vzdelanie v bakalárskom alebo magisterskom stupni, zvýšiť svoju kvalifikáciu i svoju dlhodobú cenu na trhu
práce.
V prípade záujmu o štúdium na
VŠEMvs neváhajte kontaktovať priamo programového manažéra v IKS
Zlaté Moravce a dohodnite si osobné
stretnutie.
KONTAKT: e-mail: zlatemoravce@
vsemvs.sk, Mobil: + 421 917 823 101,
Viac info na www.vsemvs.sk.

Deti z MŠ Kalinčiakova navštívili soľnú
jaskyňu
Otužovať sa treba! To vedia aj deti
zo 6. triedy MŠ Kalinčiakova, ktoré
13. apríla zavítali do soľnej jaskyne.
V relaxačnom centre ALUMA v Zlatých Moravciach si užívali príjemné
prostredie, hru so soľou a taktiež farebné svetlá. Pri odchode si nechtiac
zobrali zopár suvenírov aj so sebou.
Kryštáliky soli sa dostali aj do topánok, a tak si kúsok zo soľnej jaskyne
mohli priniesť aj so sebou do škôlky.
V nej sa potom zmenili na vedcom
a skúmali pod mikroskopom a lupou,
ako zrnko soli vlastne vyzerá. Deťom
sa za pomoci učiteľov podarilo zopár
zaujímavých pokusov a okrem zábavných zážitkov zo soľnej jaskyne sa čosi
nové aj naučili.
AZ
Informácie poskytol:
Kolektív MŠ Kalinčiakova

Doprajte si poriadny
čitateľský zážitok
Ten, kto nikdy nečítal, žije len jeden
život. Ten, kto čítal, ich môže žiť tisíce.
Knihy boli, sú a budú prostriedkami
nielen na vzdelávanie, ale aj na zábavu
a relax. Ponorte sa aj vy do rôznych príbehov, a to hneď v Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach,
ktorá vám ponúka rôzne zaujímavé
tituly. Prečo je práve knižnica vhodná pre čitateľov a ako si môžete aj vy
požičať knihy, sa dozviete v rozhovore
s Annou Šútorovou, vedúcou knižnice
v našom meste.
Hovorí sa, že knihy sú pre ľudí tým, čím
sú pre vtáky krídla. Prečo by podľa vás
mali ľudia chodiť do knižnice?
Mestská knižnica v Zlatých Moravciach
je kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorej
poslaním je budovať knižničný fond pre
používateľov všetkých vekových, sociálnych a profesijných skupín. Plní funkciu
verejnej knižnice a poskytuje služby pre
obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia.
V súčasnosti sa nachádza v priestoroch
Základnej školy na Robotníckej ul.
Fond knižnice má všeobecný charakter
a čitatelia si u nás nájdu knihy, ktoré
slúžia na vzdelávanie i oddych.
Aká je súčasná návštevnosť? Nastal pokles alebo nárast čitateľov?
Mestská knižnica v súčasnosti ročne eviduje približne 1100 čitateľov. Po nástupe
rozvoja informačných technológií nastal určitý pokles, napriek tomu sa nám
v posledných rokoch darí udržať ustálený
počet čitateľov aj vďaka rôznym súťažiam
pre deti a iným kultúrno - výchovným
podujatiam.
Mestská knižnica v Zlatých Moravciach
organizuje aj rôzne akcie. Skúste nám
ich priblížiť.
Pre našich čitateľov a širokú verejnosť
pripravujeme akcie rôzneho druhu.
Nakoľko marec je stále považovaný za
mesiac knihy, každoročne organizujeme
informatické hodiny a exkurzie pre deti
materských a základných škôl v našom
meste a okolí. V mesiacoch marec – jún
uskutočňujeme čitateľskú súťaž „Čítajte
s nami“ pre žiakov 2. – 4. roč. ZŠ, ktorej
cieľom je prilákať do knižnice čo naj-

väčší počet detí a vzbudiť u nich záujem
o knižnicu a čítanie vôbec. Pravidelne si
pripomíname výročia spisovateľov v literárnych a rozprávkových hodinách.
Každý rok naša knižnica v spolupráci
s Úniou žien v Zlatých Moravciach organizuje okresné kolo súťaže v umeleckom
prednese poézie a prózy žien „Vansovej
Lomnička“. V tomto roku víťazka okresného kola v Zlatých Moravciach p. Anna
Kiššová zvíťazila aj v krajskom kole v Nitre a postúpila do celoslovenského kola.
U dospelých čitateľov sú obľúbené autorské besedy so súčasnými slovenskými
spisovateľmi. Našu knižnicu v posledných rokoch navštívili napr.: A. Coddington, B. Bazalová, A. Štiavnický, E. Urbaníková, J. Heriban, A. Macháčová, E.
A. Šranková, N. Őlvecký, M. Zakopčan.
Z regionálnych spisovateľov to boli: M.
Pius, P. Biely, M. Tomajko, R. Kvalténi, Ľ. Olach, archeológ A. Ruttkay. Pre
nášho rodáka, čestného občana mesta
Zlaté Moravce J.Leikerta, sme pripravili
medailón pri príležitosti jeho životného
jubilea. Detskí autori, ktorí nás navštívili, sú G. Futová, M. Hlušíková, D. Pechočiaková, V. Jóriova a ďalší.

Aký je najstarší titul, ktorý sa v knižnici
nachádza?
Najstaršia kniha v našej knižnici je Detvan
od A. Sládkoviča, vydaná v Turčianskom
Sv. Martine v roku 1919.
Ako často pribúdajú nové knižky?
Vzhľadom k finančnej situácii, knihy do
knižnice nenakupujeme tak často, ako
by sme chceli. Nakupujeme sporadicky
a často využívame finančné prostriedky
z dotácií
Ministerstva kultúry SR
a Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Čo všetko môže čitateľ u vás nájsť?
Knižnica v Zlatých Moravciach má tri

oddelenia – detské, náučné pre dospelých
a beletria. V detskom oddelení sú knihy
pre deti všetkých vekových skupín – leporelá, básničky, rozprávky, príbehy pre deti,
povesti, bájky, dobrodružné a dievčenské
romány a náučné knihy pre deti. Dospelí
čitatelia si u nás nájdu náučné knihy z rôznych vedných odborov a oddychovú literatúru (romány detektívne, životopisné,
z lekárskeho prostredia, súčasne, historické atď.).
Požičanie knižky môže mať veľa výhod, nielen tých finančných. Aké sú
podmienky?
Čitateľom Mestskej knižnice v Zlatých
Moravciach môže byť každý občan
SR vo veku od 15 rokov po predložení
občianskeho preukazu a deti do 15 rokov
na základe prihlášky podpísanej rodičom.
Zápisné na kalendárny rok je pre deti
1,- €, pre študentov a dospelých 2,-€. Výpožičná doba kníh je 1 mesiac, z príručnej
knižnice 1 týždeň, noviny a časopisy tiež
1 týždeň. Ak knihy nie sú vrátené do uplynutia výpožičnej lehoty, čitateľ je povinný
zaplatiť upomienky. Výpožičné hodiny sú
pondelok – piatok od 9.00 do 17.00 hod.,
v mesiacoch júl – august od 8.00 do 16.00
hod.
Ktoré tituly sa požičiavajú najviac, teda
sú pravdepodobne u čitateľov najviac
žiadané?
Medzi najžiadanejších autorov detskej literatúry patria napr.: T. Brezina, R. Dahl,
T. Deary, J. K. Rowlingová. Z dievčenských
románov sú to knihy slovenskej autorky
Z. Šulajovej – Džínsový denník, séria kníh
Upírske denníky. Pre deti sú zaujímavé
encyklopédie o zvieratách, o vesmíre, atď.
Z náučnej literatúry pre dospelých je to
hlavne ezoterická literatúra, psychológia,
pedagogika, ekonómia, medicína a jazyková literatúra. Na oddelení beletrie siahajú čitatelia najmä po románoch súčasných
slovenských autoriek (T.Keleová-Vasilková, E.Urbaníková, J.Pronská, K.Gillerová,
P. Džerengová-Nagyová...). Z detektívnej literatúry sú najviac obľúbení autori
D.Dán, Jo Nesbo, M. Connelly, P. Cornwellová.
Mestská knižnica v Zlatých Moravciach ponúka pre čitateľov v čitárni aj malé občerstvenie – kávu a čaj.
V lete sa pravdepodobne sprevádzkuje aj letná čitáreň na terase knižnice.
AZ
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Jar v ZUŠ
Opäť je tu jar. Spolu s ňou rozkvitá aj naša Základná
umelecká škola, ktorá aj v tomto krásnom, výnimočnom
období dokázala získať množstvo významných úspechov.
Zmiešaný spevácky zbor Carmina Vocum si už dávno
podmanil Zlatomoravecko svojim hudobným pôsobením. Vďaka neutíchajúcej snahe dirigentky Mgr. Zuzany
Hudecovej Molnárovej ukázať širokej verejnosti kvality
zboru sa stala Carmina Vocum hlavným programom tohtoročných veľkonočných sviatkov na televíznej stanici TV
Lux, a tým rozšírila svoje umelecké sféry. Týmto obrovským úspechom zbor spropagoval nielen seba či ZUŠ, ale
pochopiteľne aj mesto, v ktorom pôsobí na celoslovenskej
úrovni.

• Juniori - OPEN - Hero it out! - 1. miesto
• Deti II. - Scénické a Show ch. - Tanec nočných víl - 1. miesto
• Juniori - Scénické a Show ch. - Kind hearts - 1. Miesto
Radosť, výkriky a emócie ani nedokážu popísať pocit zadosťučinenia, ktorý iste pocítila nejedna tanečníčka a aj učiteľka.
Úspechy by mali ľudí posúvať vpred, preto ani my neprestaneme pracovať na svojich snoch. Príďte k nám, staňte sa jedným
z nás a prežívajte tieto radostné momenty s nami. Prijímacie
pohovory do ZUŠ sa konajú 6.6 – 17.6.2016. Tešíme sa na vás!
Anna Molnárová

Neustále rozvíjajúci sa Tanečný odbor DANCINY potvrdil,
že tvrdá drina sa často opláca. Na súťaži Tanečný kolotoč
v Nitre získal pod vedením Mgr. Michaely Borčinovej
hneď 3 prvé miesta, a to v kategóriách:

Prešlo 71 rokov od
oslobodenia Zlatých
Moraviec
Mestské stredisko kultúry a športu
v Zlatých Moravciach otvorilo svoje
brány verejnosti aj 30.3.2016. Dôvodom bolo uctenie si výročia oslobodenia
Zlatých Moraviec sovietskou armádou,
od ktorého uplynulo 71 rokov. Vedenie
mesta sa v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov rozhodlo túto stredu usporiadať spomienkové stretnutie.
V programe nechýbala slovenská
hymna a príhovory niektorých hostí.

„Hrdosť národa siaha tak ďaleko, ako
ďaleko siaha jeho pamäť.“ Aj tieto slová
mohli zúčastnení počuť.
Všetkým prítomným sa prihovorili poslanec NR SR Mgr. Marián Kéry, zastupujúca primátorka mesta Zlaté Moravce MVDr. Marta Balážová a Slovenský
zväz protifašistických bojovníkov zastupoval Ing. Milan Skyva.

Program ukončil zmiešaný spevácky
zbor pri ZUŠ v Zlatých Moravciach
Carmina Vocum niekoľkými piesňami
pod vedením Mgr. Zuzany Hudecovej Molnárovej.
Hneď po ňom sa účastníci presunuli
k pomníku, kde predstavitelia mesta
na znak úcty položili vence.
Celý okres Zlaté Moravce začali oslobodzovať už 26. marca 1945. Naše mesto sa podarilo vymaniť z rúk nepriateľa
presne o 11:00, a to 28.3.1945 a celý
okres nakoniec 30. marca toho roku. Na
počesť týchto udalostí bol pri moste cez
rieku Žitava postavený pomník v tvare
sviečky, no neskôr bol nahradený sochou partizána.
AZ

Triumfy žiakov Gymnázia Janka
Kráľa

a svojou osobnosťou. V neposlednom rade k výnimočnému umiestneniu dopomáha aj učiteľ, pod ktorého vedením
môže žiak výrazne napredovať.

Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa? To je síce pravda,
ale podľa spomínaného pravidla sa neriadia žiaci z Gymnázia Janka Kráľa. Umiestňujú sa na popredných miestach
v prestížnych súťažiach. Ani Kristína Komárová z II. A
triedy nie je výnimkou. Obsadila 1. miesto v krajskom kole
olympiády a bude reprezentovať nielen Gymnázium Janka
Kráľa či Zlaté Moravce, ale celý Nitriansky kraj na celoslovenskom kole. Úspechu sa tešil aj prvák J. Gajdoš, ktorý
získal 2. miesto v geografickej olympiáde. Poster žiačok I.B
triedy N. Ondrejmiškovej a K. Jeniskovej sa pre zmenu
ocitol na 3. mieste v biologickej olympiáde. Veľký úspech
sa podarilo dosiahnuť aj Markovi Čepcovi, žiakovi II.B
triedy, ktorý v celoštátnom kole olympiády z anglického
jazyka získal 3. miesto. Žiaci v spomínaných súťažiach nemusia preukázať len svoje vedomosti, ale aj zaujať talentom

Informácie poskytol: A. Rosenbergová
Foto: Mgr. Ľ. Debnár, zástupca RŠ
Na fotografii sú: zľava K. Komárová, RNDr. R. Kunová,
PhD., riaditeľka školy, M. Čepec,
N. Ondrejmišková
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Úspechy PaedDr.
Piusa Bieleho
PaedDr. Pius Biely sa narodil
v roku 1936 v Čajkove, ale detstvo prežil
v Rybníku, okr. Levice. Po absolvovaní
strednej školy – Pedagogické gymnázium v Leviciach študoval na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre, kde získal
aj akademický titul Doktor pedagogiky. Učiteľskú dráhu začal vo Vrábľoch
na Jedenásťročnej strednej škole, potom na JSŠ v Zlatých Moravciach
a ďalej na Základnej škole na Sídlisku
i na ZŠ Pribinova, kde robil zástupcu
riaditeľa. Pôsobil ako externý metodik
pri Okresnom pedagogickom stredisku
v Nitre i ako okresný školský inšpektor.
Politicky nebol nikdy organizovaný
v žiadnej politickej strane, ale po novembri 1989 sa zapojil do hnutia Verejnosť proti násiliu a kandidoval za
toto hnutie do parlamentných volieb
v roku 1990. Stal sa poslancom Národnej rady, kde pracoval vo Výbore
pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport
v Bratislave. Aktívne sa podieľal na príprave zákonov, viedol mnohé rokovania vo výbore, prijímal petície učiteľov,
navštívil Dolnozemských Slovákov
a vystúpil v Pléne NR SR s prejavom
o situácii v školstve. Za zásluhy o rozvoj obce Rybník dostal ďakovný list
starostu.

V oblasti literárnej a metodickej práce
spracoval kritériá výkonnosti mládeže
telesnej výchovy desať až pätnásťročných žiakov. Na túto tému napísal aj
pedagogické čítanie. Príležitostne písal publikačné články k historickým
udalostiam. Nazhromaždené historické skúsenosti pretavil do písomnej podoby a vydal literatúru faktu: Milénium Tekova. Tekov 2. Zvlášť pracoval
na náročnej historickej téme: „Pohľad na historický vývoj Slovanov
a Slovákov“, kde uplatnil poznatky
historickej vedy. Veľké úsilie vynaložil
pri štvrtej knihe: „Pôvod našich predkov, ich písmo a jazyk,“ v ktorej rieši otázku pravlasti a príchodu našich
predkov do Európy. Za literárnu činnosť, za propagovanie miestnej a regionálnej kultúry bol ocenený Mestom
Zlaté Moravce plaketou Janka kráľa.

Voľný čas venuje rodine, športu, práci
v záhradke a organizovaní oznávacích
zájazdov pre seniorov.Aktívne športoval, hral futbal za Calex Zlaté Moravce, venoval sa ľahkej atletike za Sláviu
Nitra. Ako atlét sa stal dorasteneckým
majstrom Slovenska v behu na 110 m Chcel byť pilierom školy vo vzdelávaní
prekážok, podobne aj majstrom ČSR ako aj vo výchove. Za mínusy považupo linke Sokola a na Medzinárod- je to, že kolaboroval s vedúcou úlohou
nom študentskom kongrese v Prahe strany a jej ideológiou. Mnohokrát stál
na Strahove vyhral beh na 200 m pre- pred otázkou –odísť zo školy, ale vydrkážok v roku 1956. Ako učiteľ telesnej žal prekonať všetky tlaky a nástrahy tej
výchovy pripravoval svojich žiakov doby aj zásluhou rodičov.
na Celoštátne spartakiády do Prahy „Chcem mojej drahej manželke Márii
v rokoch 1960, 1965, 1975, 1980, 1985, k 53 výročiu spolužitia poďakovať za
ktoré boli prehliadkou krásy, umenia, lásku, obetavosť, dobrotu srdca, otvopoznania a prejavu charakteru. Za renosť.“
túto prácu bol ocenený medailami,
diplomami a uznaním od najvyšších Informácie poskytol: PaedDr. Pius
telovýchovných predstaviteľov Česko- Biely
slovenskej republiky.
Tešíme sa, že bude reprezentovať nielen mesto Zlaté Moravce, ale celý Nitriansky kraj. Držíme palce!

Úspech Zlatomoravčanky
v prednese prózy

Zlaté Moravce oslavujú ďalší úspech! Na celoslovenskom kole v súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy
žien Vansovej Lomnička sa im podarilo zabodovať.
Na krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo 8. marca 2016
v Nitre, si víťazstvo v III. kategórii próza žien nad 40 rokov
odniesla Anna Kiššová zo Zlatých Moraviec.
Súťaže sa kompletne zúčastnilo 13 recitátoriek, ktoré zastupovali mestá Nitru, Zlaté Moravce, Komárno, Nové Zámky
a Topoľčany. Prednesy hodnotila odborná porota, ktorej
predsedala herečka Alena Pajtinková z DAB v Nitre.
Kvalitným prednesom prózy od autorky Ivany Havranovej "Nájdi dobrého a láskavého" sa naša recitátorka Anna
Kiššová prebojovala do celoslovenského kola najlepších recitátoriek na Slovensku Vansovej Lomnička.
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ROZDAJME SA PRE INÝCH heslo kampane Valentínska
kvapka krvi 2016
Nezištná pomoc by mala byť heslom nášho každodenného života. Ním sa riadi aj kampaň Valentínska kvapka krvi,
ktorá má za sebou už 21. ročník. Tento sa symbolicky zavŕšil
7. apríla v Mestskej nemocnici v Zlatých Moravciach, a to
odovzdávanímvalentínok od darcov krvi pacientom.
Každý z darcov mal pri odbere možnosť napísať valentínsky
pozdrav a ním nejednému pacientovi spríjemniť deň strávený na lôžku v nemocnici. Keďže je darovanie krvi anonymné,
mená príjemcov sa nikdy nedozvieme. Ani to nie je podstatné. Za pár minút svojho času niekomu dobrovoľníci zmenili a možno aj zachránili život.
Odovzdávania spomínaných valentínok boli symbolické, zato dôležité a veľavravné gesto. Poukázalo na potrebu
darcovstva krvi a pomáhania. O potrebe poskytnúť pomocnú ruku vie aj mladá generácia. Potvrdili to študentky Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, ktoré
spolu s riaditeľkou Územného spolku SČK V Nitre PaedDr. Beátou Miškovičovou v sprievode pani primárky
Mudr. Márie Končálovej odovzdávali valentínky pacientom.

Benčaťová spolu s Viktórou Čižmárikovou – zakladateľkou
skupiny Mládež SČK na Gymnáziu, plánujú aj ďalšie aktivity.
Podľa slov Viktórie Čižmárikovej sa chcú mládežníci - červenokrižiaci zapojiť do projektu „Spolu to zvládneme“. Výzvou je
pre nich tiež projekt „Krajina záchrancov“, ktorý je zameraný
na vzdelávanie a prípravu poskytnutia prvej pomoci, pretože
každý človek by mal vedieť zachrániť život alebo aspoň poskytnúť pomoc.
Svoj „dobrovoľnícky deň“ zakončili mládežníčky SČK
v Reedukačnom centre v Zlatých Moravciach, kde vedúcej výchovy Mgr. Marte Horňáčekovej odovzdali hračky pre matky,
ktoré sú umiestnené v ich centre spolu so svojimi deťmi .
AZ
Informácie poskytol: PaedDr. Beáta Miškovičová, riaditeľka ÚzS SČK Nitra

Mladé dobrovoľníčky SČK – Zuzana Kukučková a Natália

Tvorivé dielne k sviatku Veľkej
noci v Tescu.
Dňa 22.3.2016 deti z MŠ – „Dúha“ na Žitavskom nábreží navštívili TESCO, kde boli pre ne pripravené tvorivé
dielne k Veľkonočným sviatkom. Deti mohli maľovať,
kresliť, nalepovať veľkonočné ozdoby, vajíčka, zajačikov, sliepočky, kuriatka. Využili svoju tvorivosť, fantáziu
a svoju šikovnosť pri tvorbe rôznych výrobkov a obrázkov.
Za svoju šikovnosť boli odmenené veľkonočným balíčkom.

oboznámili rodičov s ich školami, krúžkami, aktivitami.
29.4.2016 – sa v našej MŠ uskutoční stavanie mája, ktoré
patrí tradične medzi obľúbené aktivity našich detí, ale aj
zamestnancov. Máj krásne vyzdobíme farebnými stužkami,
zaspievame si a potom aj okolo neho zatancujeme.

Ďalšie aktivity MŠ –„ Dúha“.
Dňa 31.3.2016 deti zo spevokolu „Dúhovienka“ našej
materskej koly pozdravili pesničkou ocenených pedagógov
pri príležitosti osláv Dňa učiteľov v Mestskom stredisku
kultúry a športu.
Dňa 6.4.2016 sa v našej MŠ uskutočnil hudobno-zábavný
projekt LA MUSICA. Zábavnou a veľmi zaujímavou formou sa deti oboznámili s rôznymi hudobnými žánrami
/opera, opereta, muzikál, ľudová pieseň, moderná pieseň/.
Aktívne sa do hudobno- zábavného projektu zapájali.
12.4.2016 sa v predškolských triedach v 1. a 2.triede
uskutočnili rodičovské združenia, kde rodičov budúcich
školákov informovali pani učiteľky zo ZŠ- Mojmírová,
ZŠ- Pribinova, ZŠ – Robotnícka o zápise do 1.ročníka,
čo je potrebné si priniesť. Pani učiteľky jednotlivých ZŠ
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V mesiaci apríl v rámci Dňa Zeme naši malí zajačikovia
– deti zo 6.triedy, spolu s pani riaditeľkou Vierkou Sýkorovou a pani učiteľkou Martinkou Mankoveckou, zasadili
vo svojej časti záhrady materskej školy, mladé stromčeky
a sadeničky. V rámci environmentálnej výchovy sa u detí
rozvíjal kladný vzťah k prírode a prírodnému prostrediu
a aj ich ochranárske postoje. Deti z druhých tried spolu so
svojimi pani učiteľkami čistili a upratovali svoje časti záhrady.
Informácie poskytol: MS Žitavská

Najúspešnejší športovci v našom
meste

OZNÁMENIE O ZÁPISE
DO MŠ

Apríl by sa dal nazvať aj mesiacom zaujímavých akcií.
V piatok 15.4.2016 o 14.00 si Zlaté Moravce v obradnej
sieni MSKŠ uctili aj najúspešnejších športovcov. Ako sa
hovorí, bez práce nie sú koláče a niektorí na sebe naozaj
pracovali. V trinástom ročníku ankety Najúspešnejší
športovec mesta boli ocenení:
■ Jana Dobiášová – KPH HoKo Zlaté Moravce
■ Nicole Švajčíková a Diana Antalíková – JK pri NŽ
Topoľčianky – voltíž
■ Futbalové mužstvo FC – ViOn Zlaté Moravce muži
■ Juraj Mačkay – HK Zlaté Moravce
■ Karol Škuľa – prezident FC ViOn Zlaté Moravce
■ STK CVČ Zlaté Moravce
■ Mgr. Ľuboš Švolík – BRATISLAVA MONARCHS
SAAF

Riaditeľstvo MŠ - Žitavské nábrežie č. 1 v Zlatých Moravciach oznamuje rodičom že, Zápis
nových detí na školský rok 2016 - 2017 sa uskutoční od 2.mája 2016 - do 31. mája 2016
Podmienky prijatia– prednostne sa prijímajú
deti:
s odloženou povinnou školskou dochádzkou
s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

■ Michal Pinter – futbalista FC ViOn Zlaté Moravce

■ deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku

AZ

■ deti, ktoré dovŕšili 3. rok veku

■ deti, ktoré dovŕšili 4. rok veku
■ mladšie deti ako trojročné sa prijímajú ak
majú osvojené základné hygienické návyky a je
voľná kapacita.
Zápis sa uskutoční u riaditeľky školy.
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INFORMÁCIA
o prenájme voľných nebytových
priestorov
Mesto Zlaté Moravce na základe § 9a ods. 9 zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN mesta Zlaté Moravce č.
6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce
v znení jeho Dodatkov
poskytne do priameho prenájmu nebytové priestory
v budove súpisné číslo 1330 /Administratívna budova/, Ul.
Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce:
■ nebytový priestor č. 304 nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m²
ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 305 nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m²
ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 306 nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m²
ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 307 nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m²
ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 308 nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m²
ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 309a nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,81 m² (17,87 m² kancelária + 4,94 m²
ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 309b nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,81 m² (17,87 m² kancelária + 4,94 m²
ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 310 nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,98 m² (18,00 m² kancelária + 4,98 m²
ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 311 nachádzajúci sa na III. poschodí
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o celkovej výmere 22,66 m² (17,75 m² kancelária + 4,91 m²
ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 312 nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m²
ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 313 nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m²
ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 314 nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m²
ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 315 nachádzajúci sa na III. poschodí
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m²
ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 100 nachádzajúci sa na I. poschodí
o celkovej výmere 24,63 m² (20,41 m² kancelária + 4,22 m²
ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 101 nachádzajúci sa na I. poschodí
o celkovej výmere 18,89 m² (15,99 m² kancelária + 2,90 m²
ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 106 nachádzajúci sa na I. poschodí
o celkovej výmere 22,20 m² (18,40 m² kancelária + 3,80 m²
ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 110 nachádzajúci sa na I. poschodí o celkovej výmere 44,13 m² (36,57 m² kancelária + 7,56 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov:
kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 108 + 109 nachádzajúci sa na
I. poschodí o celkovej výmere 49,55 m² (41,07 m²
kancelária + 8,48 m² ostatné nebytové priestory /
rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária, sklad, ostatné účely,
■ nebytový priestor č. 111 nachádzajúci sa na I. poschodí o celkovej výmere 22,38 m² (18,55 m² kancelária + 3,83 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov:
kancelária, sklad,

■ nebytový priestor č. 113 nachádzajúci sa na I. poschodí o celkovej výmere 26,86 m² (22,26 m² kancelária
+ 4,60 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,

■ nebytový priestor o celkovej výmere 164,83 m²
+ prislúchajúca časť dvora 240,65 m2, účel využitia prenájmu priestorov: sklad, výrobné priestory, ostatné účely,
v budove Centra voľného času, súpisné číslo 2062, Ul.
Rovňanova 7, Zlaté Moravce:

■ nebytový priestor č. 002 nachádzajúci sa na prízemí
o celkovej výmere 7,11 m², účel využitia prenájmu priestorov: kancelária alebo sklad,

■ nebytový priestor nachádzajúci sa na I. poschodí
o celkovej výmere 201,30 m², účel využitia prenájmu
priestorov: ostatné účely.

■ nebytový priestor č. 008 nachádzajúci sa na prízemí
o celkovej výmere 17,25 m², účel využitia prenájmu
priestorov: sklad alebo garáž,

Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 16.05.2016
o 13.00 hod.

■ nebytový priestor č. 010 nachádzajúci sa na prízemí
o celkovej výmere 118,80 m² (110,62 m² kancelária
+ 8,18 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, ostatné účely,
v budove na Ul. Duklianska 2A, 2B, Zlaté Moravce so
súpisným číslom 1572 “Stredisko občianskej vybavenosti“:
■ nebytový priestor (v minulosti využívaný ako športovo-relaxačný priestor) nachádzajúci sa na poschodí
2A o celkovej výmere 84,84 m², účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, obchod, poskytovanie služieb,
sklad, ostatné účely,
■ nebytový priestor (bývalá predajňa vína p. Mištík) nachádzajúci sa na prízemí 2A o celkovej výmere 34,50
m² , účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, obchod, poskytovanie služieb, sklad, ostatné účely,
■ nebytový priestor (bývalá predajňa vína p. Kubaliak)
nachádzajúci sa na poschodí 2B o celkovej výmere
45,89 m², účel využitia prenájmu priestorov: obchod,
poskytovanie služieb, sklad, ostatné účely,

Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nehnuteľností získate na úradnej tabuli a webovej stránke Mesta
Zlaté Moravce → www.zlatemoravce.eu, / Úradná tabuľa,
Iné informácie/, prípadne na č. telefónu 037/6923922 (Oddelenie pre správu majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce).
MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

Spríjemnenie prostredia Domu
opatrovateľskej služby
Študenti z výtvarného odboru ZUŠ prispeli
k zútulneniu Domu opatrovateľskej služby. Veľké
ďakujem patrí Mgr. Art. Zuzane Mičkeovej, pod
ktorej dohľadom pripravili nádherné kresby, ktoré
v súčasnosti skrášľujú ešte nedávne holé steny.
Aj vďaka nim môžu mať obyvatelia Domu opatrovateľských služieb spríjemnené a skrášlené každodenné dni.
AZ

■ nebytový priestor nachádzajúci sa na poschodí 2B
o celkovej výmere 18,00 m², účel využitia prenájmu
priestorov: sklad,
v budove CENTRUM ŽITAVA, súpisné číslo 2087, Ul.
Hviezdoslavova 64, Zlaté Moravce:
■ nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí o celkovej výmere 14,20 m², účel využitia prenájmu priestorov: sklad
v budove súpisné číslo 3282, 3283 na Ul. Viničná 1,
Zlaté Moravce:
■ nebytový priestor o celkovej výmere 101,00 m²
+ prislúchajúca časť dvora 147,46 m2, účel využitia prenájmu priestorov: sklad, výrobné priestory, ostatné účely,
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NARODILI SA Marec - Apríl:
Hana Krátka 19.03.2016
Levice
Brian Karvay 21.03.2016
Nitra
Tomáš Frajka 25.03.2016
Nitra
Nina Ondrejková 27.03.2016
Nitra
Filip Ondrejka 27.03.2016
Nitra
Nela Gálošová 30.03.2016
Levice
Roman Dolník 30.03.2016
Levice
Viktória Jenisová 01.04.2016
Levice
Simona Grzybová 06.04.2016
Žiar nad Hronom

Teatro Wüstenrot prináša pôvodný slovenský muzikál od kolektívu autorov
Rudolf Geri, Daniel Hevier, Karol Vosátko
FRIDA
Maľovať a milovať
FRIDA - Maľovať a milovať je pôvodný slovenský muzikál hudobného skladateľa Rudolfa Geriho, scenáristu Daniela Heviera a Karola Vosátka.
Životný príbeh legendárnej mexickej maliarky Fridy Kahlo je plný vášne,
lásky, humoru, podmanivej hudby a tanca. Prežite ho s nami na vlastnej
koži v réžii Karola Vosátka.
Život a dielo excentrickej maliarky Fridy Kahlo a jej životného partnera Diega Riveru sú pre univerzálnosť posolstva príťažlivé aj pre našu dobu. Autori
tohto diela sa sústredili na hĺbku myšlienok a vnútorné posolstvo, ktoré bolo
základným obsahom aj oscarového filmu Frida Kahlo s očarujúcou Salmou
Hayek.
Sólisti a tanečníci v nápaditých kostýmoch na fantastickú hudbu so živým
orchestrom Vám predvedú oslavu neskrotného života jednej z najvýznamnejších maliarok 20. storočia.

JUBILANTI Marec 2016:
90 rokov
Ružena Štiftová
Gabriela Molnárová
85 rokov
Irena Kubošiová
Magdaléna Holecová
Júlia Kováčiková
Alžbeta Májeková
Leonard Ňurcík
Štefan Kostoláni
80 rokov
Michal Benčat
Emil Kollár
Jozef Varhaník
Helena Šabíková
Jozef Kluka
UZAVRTIE MANŽELSTVA
Sobáše 1.4.2016:
Tomáš Janek – Vráble a Daniela
Valkovičová - Zlaté Moravce
Štefan Karvay – Zlaté Moravce
a Zuzana Kovalinková – Cabaj
Čápor

Účinkujú:
Frida Kahlo: Katarína Ivanková
Diego Rivera: Tomáš Palonder
Cristi: Mirka Partlová/Natália Puklušová
Rockefeller, Trockij: Marcel Ochránek/
Jakub Ružička
Réžia: Karol Vosátko						
Zvuk: Vladimír Novosad
Scenár a texty: Daniel Hevier				
Choreografia: Magdaléna Čaprdová
Hudba: Rudolf Geri							
Scéna: Peter Janků
ŽIVÝ ORCHESTER						
Kostýmy: Hana Ciganová

Muzikál sa odohrá v divadelnej sále MSKŠ, dňa 20.05.2016
o 18:00 hod.
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