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V tomto čísle:
VYŠŠIE POPLATKY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU

Na ostatnom zastupiteľstve schválili žiarski poslanci všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa
upravuje úhrada za poskytované sociálne služby
v našom meste. Na úpravu cien malo vplyv niekoľko faktorov. Strana 3.

Čo čaká naše mesto v roku 2013

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Rodičia budúcich prvákov by mali svojich predškolákov začať pripravovať na zápis
do prvého ročníka. Ako každý rok, aj teraz budú
môcť svoje deti zapísať počas dvoch dní. Viac
na strane 4.
ĎALŠIE OCENENIE PRE MESTO

Mesto Žiar nad Hronom sa v uplynulom roku
zapojilo do súťaže o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve. Okrem toho, že sa dostalo
do prvej trojky, získalo aj čestné uznanie. Bližšie
informácie na 3. strane.
MATERSKÁ ŠKOLA ZÍSKALA
NA PROJEKTOCH VIAC AKO 15 -TISÍC EUR

Materská škola v Žiari nad Hronom sa každoročne zapája do projektov, ktoré vyhlasuje
Nadácia ZSNP a Slovalco. V roku 2012 sa vedeniu škôlky podarilo získať viac ako 15-tisíc eur
na podporu vzdelávania a podporu ekológie
v meste. Strana 5.

Vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď,
v hotovosti.

0905 602 942

STRANA 2

Žiar patrí
medzi elitu
v transparentnosti
STRANA 2

Folklórny večer FS Hron
Pri príležitosti
55. výročia súboru

Sobota 26. januára
o 19.00 hod. v Estrádnej sále MsKC
Vstupné: 15 eur, v predaji do 18.1.2013

Výhodne
vykupujeme byty.
Aj zadĺžené.
Platba ihneď v hotovosti.

0905 332 388
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Novoročný príhovor Petra Antala
Vážení spoluobyvatelia, milí Žiarčania.
Máme za sebou obdobie, ktoré označujeme
za najkrajšie sviatky v
roku. Vianoce sú symbolom pokoja a lásky.
Je to niekoľko dní v
roku, kedy sa všetci zastavíme, zabudneme
na každodenný zhon a
stres a venujeme sa iba
svojim blízkym. Verím,
že vy všetci ste si počas týchto sviatkov oddýchli a načerpali nových síl do nového roku, ktorý
sme práve začali.
Napriek tomu, že zo všadiaľ počúvame, aký ťažký
rok nás čaká, že to bude rok, kedy vyvrcholí recesia,
verím, že mesto Žiar nad Hronom ho prečká bez
vážnejších problémov a naopak, aj sa nám podarí
zrealizovať niekoľko zaujímavých projektov.
Na úvod musím povedať, že po Ivanovi Černajovi,
ktorý vykonával funkciu primátora mesta 10 rokov,
som prebral mesto finančne konsolidované a dobre nastavené. Aj na základe vlastných skúseností
hovorím, že v porovnaní s inými mestami na Slovensku sa v Žiari nad Hronom bežne robia procesy,
ktoré inde nie sú ani zďaleka štandardom. Či už je
to zimná údržba v takom rozsahu ako u nás, počet
kosieb v priebehu roka, frekvencia čistenia verejných priestranstiev a podobne.

Čo nás čaká v roku 2013?
V prvom rade budeme intenzívne pracovať na
najväčšom projekte mesta Žiar nad Hronom –
Centre zhodnocovania odpadov. Je to vlastne

posledný z projektov, ktorý je financovaný
z prostriedkov európskej únie. Je to projekt, ktorý
nemá obdobu v rámci bývalého Československa
a určite je unikátny aj v rámci európskeho priestoru.
Ukončenie tohto projektu je naplánované až
v roku 2014, no z pohľadu vývoja výstavby
projektu a zavedenia potrebných technológií
na zhodnocovanie odpadov bude tento rok
mimoriadne dôležitý. V tomto roku chceme okolo
tohto projektu spustiť rozsiahlejšiu komunikačnú
kampaň, aby si žiarska verejnosť utvorila čo najlepší
obraz o tejto investícii.
Ďalšou veľkou investíciou, ktorej príprave sa
budeme v roku 2013 venovať, je rekonštrukcia
športovej haly, resp. výstavba novej športovej haly,
a to v závislosti od porovnania obidvoch alternatív
z pohľadu financií. Súčasná hala v zime už nespĺňa
podmienky, aby sa v nej mohlo športovať, pretože
sa nedá dostatočne vykúriť. V súčasnosti síce na
takúto investíciu nemáme vlastné prostriedky,
no verím, že ich s pomocou viacerých subjektov
dáme dohromady a v priebehu krátkeho obdobia
obyvatelia mesta dostanú vynovený alebo nový
športový objekt. To však neznamená, že športová
hala je jediným projektom, ktorý chcem v tomto
roku riešiť, okrem centra zhodnocovania odpadov.
Máme rozpracované viaceré projekty, ktoré chceme posunúť ďalej.
V roku 2013 sa budem intenzívne venovať aj
tomu čomu som sa venoval v predchádzajúcom
roku ako konateľ mestskej spoločnosti Technické
služby, teda skrášľovaniu mesta a vylepšovaniu
podmienok na oddych pre obyvateľov mesta. Aj
naďalej budeme rozširovať živý kútik a pribudnú
ďalšie zvieratká. V Parku Štefana Moysesa plánujeme vytvoriť miesta na grilovanie a opekanie a dúfam, že milovníkov športu potešíme fitnescentrom
v prírode, ktoré chceme vybudovať práve v parku.

Žiar je 5. najtransparetnejším slovenským mestom
V najnovšom hodnotení samospráv
na Slovensku sa Žiar nad Hronom umiestnil
na 5. mieste. Na prvom mieste skončila Šaľa,
za ňou Martin a na treťom mieste Rožňava. Celkovo sa transparentnosť slovenských miest dva
roky od komunálnych volieb mierne zvýšila.
Výsledky sú nádejnou správou, keďže vyššia
transparentnosť znižuje riziká neefektívneho míňania verejných prostriedkov a zmenšuje priestor
pre korupciu.
Hodnotenie Transparency meria kvalitu formálnych pravidiel na základe 111 ukazovateľov, ako
napr. počet rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávaní o pochybeniach v tendroch vyhlásených
mestom, forma zverejňovania zoznamu zmlúv
a faktúr na webových stránkach, existencia etického kódexu zamestnancov úradov či poskytnutie
výšky výdavkov starostu v predvolebnej kampani
na požiadanie.
Rebríček transparentnosti hodnotil mestá
v 11 oblastiach. Zhruba polovicu výsledného skóre
tvorilo hodnotenie kvality informácií na mestských

webových stránkach, ďalších 40 percent odpovede na infožiadosti pod menom Transparency ako
aj „obyčajného občana,“ a zvyšok verejné dáta,
napríklad o tendroch od Úradu pre verejné obstarávanie. Hlavnou príčinou zlepšenia sa miest je
zvýšenie rozsahu a kvality informácií, ktoré mestá
poskytujú na svojich internetových stránkach. Najmenej transparentnými oblasťami ostávajú predaj
a prenájom majetku a prijímanie zamestnancov.
„Je to veľké zadosťučinenie pre mesto Žiar
nad Hronom, Mestský úrad v Žiari nad Hronom,
pre mňa osobne a taktiež pre Ivana Černaja,“ hovorí Martin Baláž, hovorca mesta a dodáva: „Je to
zároveň najlepšia odpoveď pre všetkých samozvaných hľadačov demokracie v našom meste, lebo
hodnotenie tejto inštitúcie poskytuje reálny obraz
ako na tom naše mesto je v oblasti otvorenosti samosprávy.“
Kompletné výsledky sú prístupné na webstránke
http://mesta2012.transparency.sk/sk/sets/mesta-2012/.
(li)

Novú atrakciu dostane aj kúpalisko, kde postavíme atraktívny tobogan a skvalitníme ostatné poskytované služby.

Dôležité sú potreby občanov
Novinkou, ktorú plánujeme v tomto roku začať v meste realizovať, sú mini oddychové zóny
na verejných priestranstvách medzi bytovými
domami. Takýmto spôsobom chceme skrášľovať
naše mesto a vytvárať pre našich obyvateľov nové
možnosti na relax.
Podľa môjho názoru, podstatné priority pre
mesto by mali definovať samotní obyvatelia mesta.
To znamená, ktoré problémy by sa mali riešiť najakútnejšie, ktoré veci by sa mali vylepšovať, čo nové
v meste vybudovať, to by ste mali zadefinovať vy,
obyvatelia Žiaru nad Hronom. Preto v najbližšom
čase budem organizovať verejné diskusné stretnutia s vami, občanmi mesta, na ktorých mi môžete
povedať, čo by ste v našom meste zlepšili, čo by
ste vy sami privítali a v krátkom čase predstavím
projekt, v ktorom sa budete mať možnosť zapojiť
do riadenia nášho mesta. Vaše názory a návrhy
budú pre mňa a môj tím ľudí predstavovať inšpiráciu a námety, aké rozhodnutia a plány do budúcnosti v meste pripraviť.
Milí Žiarčania,
do roku 2013 vám všetkým prajem veľa zdravia,
šťastia, tvorivých síl, aby každý deň tohto roku bol
pre vás úspešným. Mestu Žiar nad Hronom želám
mnoho skvelých ľudí. Ľudia tvoria mesto a akí sú
ľudia, také je aj mesto, v ktorom žijú. Osobne som
presvedčený, že v našom meste žije množstvo
skvelých ľudí. Veľmi rád vás spoznám aj osobne.
Ešte raz – všetko najlepšie.

Prvé bábätko krátko po polnoci
Pravidelne na Nový rok, vždy po polnoci, sa
vo všetkých nemocniciach netrpezlivo očakáva
narodenie prvého bábätka.
Prvým bábätkom, ktoré sa v roku 2013 narodilo
v žiarskej nemocnici mamičke Michaele, bola Dianka z Kremnice. Na svet prišla 1. januára o 0:43 hod.
nadránom. Dianka vážila 3310 gramov a merala
48 centimetrov.
Už o niekoľko hodín na to, presne o 4:35 hod.,
sa mamičke Renáte zo Slaskej narodil malý Patrik.
Po pôrode vážil 2900 gramov a meral 47 centimetrov.
Prvým bábätkom zo Žiaru, ktoré sa narodilo
v žiarskej nemocnici, je Tamarka. Mame Dane
sa narodila 3. januára o 2:55 hod. Tamarka mala
3800 gramov a 52 centimetrov.
Mamičky z nášho mesta však chodia rodiť aj
do iných nemocníc, preto sa v prvé dni nevie,
kde všade sa mohol narodiť prvý obyvateľ mesta.
O tom, či je Tamarka naozaj oficiálne prvonarodenou Žiarčankou v tomto roku, vás preto budeme
informovať až v ďalšom čísle novín.
(li)
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Mimoriadne ocenenie pre Černaja a Veselého

Cenu Milanovi Veselému odovzdala
Michaela Pribilincová. Foto: MsKC.
Ocenenie Zlatý klinec udeľuje žiarske Mestské
kultúrne centrum každoročne umelcom a osobnostiam kultúrneho života v meste. Koncom
uplynulého roku však vedenia centra udelilo
po prvýkrát aj mimoriadne ocenenia.

Mimoriadne ocenenia sa vedenie MsKC rozhodlo
udeliť bývalému primátorovi mesta, Ivanovi Černajovi a Milanovi Veselému s Nadáciou ZSNP a Slovalco. Podľa riaditeľky MsKC, Michaely Pribilincovej, Černaj a Veselý sa v najväčšej miere podieľali
na znovuzrodení kultúry v našom meste. Ako ďalej
konkretizovala, Ivan Černaj stál pri zrode nového
MsKC, umožnil všetky jeho zmeny a niekedy aj nepopulárne riešenie. Milan Veselý a Nadácia ZSNP
a Slovalco každoročne podporujú podujatia ako
Deň detí, City fest či Made in ZH a tento rok sa pričinili aj o vznik detského kútika v Céčku.
Cena Zlatý klinec je vrcholom projektu Made in
ZH a v roku 2012 sa udeľovala už po siedmykrát.
Počas augustového City festu cenu získali tanečníci
z Associallz Dance Crew, speváčka Lenka Libjaková
a fotograf a režisér Peter Kováč.
(li)

Mesto získalo ocenenie za systém odpadového hospodárstva
Mesto Žiar nad Hronom sa v roku 2012 zapojilo do súťaže organizovanej spoločnosťou
Priatelia Zeme – SPZ o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve za obdobie 2008 – 2010
s názvom „3Z“ (Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj).
Porota hodnotila viacero dôležitých rozmerov –
aktivity na predchádzanie vzniku odpadu, pokrok
v množstvách z vyseparovaných odpadov, vytvorený komfort pre pôvodcov odpadu, úroveň informovanosti, komplexnosť celého systému odpadového
hospodárstva, ako aj ďalšie ukazovatele.
Medzi prvé tri ocenené obce sa dostalo aj naše
mesto. Mesto Žiar nad Hronom sa umiestnilo
na 2. mieste (na prvom mieste Nová Dubnica,
na treťom mieste obec Košeca) a dostalo čestné
uznanie za zriadený systém odpadového hospodárstva, pričom bola ocenená intenzívna práca
s verejnosťou a postup pri nelegálnom nakladaní
s odpadmi. Cieľom súťaže bolo vyzdvihnutie aktivít
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Upozornenie na podanie
daňového priznania
k dani z nehnuteľností
Kedy a kde sa podáva daňové priznanie
k dani z nehnuteľností?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
je potrebné podať najneskôr do 31.1.2013
na mestský úrad.
Kto podáva daňové priznanie k dani
z nehnuteľností na rok 2013?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
na rok 2013 podáva občan:
• ktorý nadobudol do osobného vlastníctva
(kúpa, darovanie, dedičstvo...) nehnuteľnosť
v roku 2012,
• u ktorého nastala v priebehu roka 2012
zmena vo výmere m²,
• u ktorého nastala zmena v charaktere
nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom.
Daňovník, ktorý podal daňové priznanie
k dani z nehnuteľností v roku 2012 (alebo
skôr) a v priebehu roka 2012 nadobudol ďalšiu
nehnuteľnosť, podáva do 31.1.2013 čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností.
Daňovník, ktorý podal daňové priznanie
k dani z nehnuteľností v roku 2012 (alebo skôr)
a od 1.12.2012 mu zanikla daňová povinnosť
(predaj, darovanie....), podáva do 31.1.2013
čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností.
(r)

mesta v oblasti odpadového hospodárstva a ich záujmu neustále sa zlepšovať.
Vďaka patrí každému, kto svojím prístupom prispieva k dosahovaniu týchto výsledkov. Veríme, že
spoločnou prácou a záujmom bude naše mesto neustále zlepšovať systém nakladania s komunálnymi
odpadmi.
OŽP
Zdroj: Priatelia Zeme – SPZ

Poplatky za sociálnu službu sa zvýšili
Na Mestskom zastupiteľstve v Žiari nad Hronom konanom 29. novembra 2012 bolo prijaté
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravuje výška úhrady za poskytované sociálne
služby.
Výška úhrady za opatrovateľskú službu v domácnosti bola naposledy upravovaná v roku 2009 (VZN
č. 6/2009).
Od ostatnej úpravy došlo k zmenám v oblasti
poskytovania a zabezpečovania sociálnych služieb, predovšetkým v zmysle zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
„Ide o ustanovenia zákona v oblasti financovania
terénnych a pobytových sociálnych služieb pre občanov so zlým zdravotným stavom a seniorov s trvalým pobytom na území mesta Žiar nad Hronom,“
hovorí Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ a dodáva: „Tieto ustanovenia
majú dopad na rozpočet mesta v oblasti výdavkov
v prípade zabezpečovania a poskytovania terénnej sociálnej služby.“ Poskytovateľ sociálnej služby má so zabezpečovaním služby určité náklady,
ktoré zákon vymedzuje a označuje ako ekonomicky oprávnené náklady (EON). Tie sú v meste Žiar

nad Hronom za rok 2012 vo výške 5,45 € / hod. poskytovanej služby. „Pre rok 2012 bola platná úhrada
od klienta vo výške 0,70 €/hod., čo je 12,85 percentná finančná spoluúčasť klienta – obyvateľa,“
konkretizuje ďalej.
Opatrovateľská služba v domácnosti
Od 1. januára tohto roku sú v zmysle schváleného
VZN nastavené platby nasledovne:
1.Úhrada za poskytované úkony opatrovateľskej
služby:
•úkony sebaobsluhy vo výške 1,30 €/ hod.,
•úkony starostlivosti o domácnosť
vo výške 2,50 €/ hod.,
•základné sociálne aktivity vo výške 1,30 €/ hod.,
•dohľad vo výške 1,30 € / hod.
2. Úhrada za opatrovateľskú službu fyzickej osoby, ak v okruhu spoločne posudzovaných osôb je aj
nezaopatrené dieťa:
•úkony sebaobsluhy vo výške 1,00 €/hod.,
•úkony starostlivosti o domácnosť vo výške 2,50
€/ hod.,
•základné sociálne aktivity vo výške 1,00 €/hod.,
•dohľad vo výške 1,00 €.
„Na úpravu cien za opatrovateľskú službu mali
vplyv aj ďalšie faktory, ako napríklad očakávaná
zmena v systéme financovania sociálnych služieb

noviny.ziar.sk

prijatím nového zákona o sociálnych službách v
roku 2013 (v neprospech udržania doterajšej výšky
úhrady klienta), udržiavanie štandardu a zavádzanie nových trendov v procese poskytovanej služby,
reflexia na požiadavky a potreby občanov skvalitňovaním profesionálneho vybavenia opatrovateliek v oblasti zručností a pracovného vybavenia
– čo prináša aj vyšší počet imobilných pacientov či
väčší počet klientov vo vyššom veku, kde sa stráca
jemná motorika a podobne,“ spresňuje Monika
Minárová. Ako však ďalej podotýka, z dlhodobého
odpozorovania z doterajšej praxe v zabezpečovaní
opatrovateľskej služby sa pracovníci mestského
úradu stretávajú so snahou a tlakom na využívanie
lacného zabezpečenia údržby domácnosti cez úkony starostlivosti o domácnosť (nákupy, upratovanie, pranie, umývanie okien ... ) ako zo strany klientov, tak najbližšej rodiny klienta. „Zákon o rodine je
pritom v platnosti neustále, ako vo vzťahu starostlivosti rodiča o dieťa, tak aj opačne – dieťaťa a rodiča.
Predpokladáme, že zvýšenie platby za tento druh
úkonov bude toto negatívum minimalizovať, ale
aj na druhej strane maximalizovať spoluúčasť najbližších rodinných príslušníkov na spolupodieľaní
sa na starostlivosti o svojho rodinného príslušníka,“
dodáva na záver Monika Minárová.
(li)
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Interpelácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Na poslednom zasadnutí MsZ v Žiari nad Hronom, ktoré sa uskutočnilo 29. novembra 2012,
podali poslanci nasledujúce interpelácie.
Peter Dubeň: 1. Zaujímal sa, v akom stave je riešenie zničeného chodníka od záhradníctva (Ul. Dr.
Janského) smerom k lekárni Nukleus, čo už interpeloval na MsZ v apríli 2012.
2. Poďakoval sa TS, s. r. o. a mestu Žiar nad Hronom za opravu nábehovej časti cesty od Ul. M. R.
Štefánika na Ul. Jiráskovu.
Odpovedá Mariana Páleníková, prednostka

MsÚ: Hľadáme riešenia, ale každé riešenie, ktoré
navrhneme zo strany mestského úradu, musí byť
vždy odsúhlasené dopravným inšpektorátom.
Pôvodne sme to chceli riešiť tak, že bude jednosmerná ulica smerom do ulice, ktorá ide popri
„Dvojke“, odkiaľ by vlastne vozidlá vychádzali. Toto
však dopravný inšpektorát neodsúhlasil. Ďalšou
alternatívou bolo „zjednosmernenie“ celého dvora do Ul. M. R. Štefánika, o čom sa začalo rokovať
aj s dopravným inšpektorátom. Rokovania zatiaľ
nie sú ukončené. Ak budeme mať jasnú logistiku
dopravy, ktorá by v predmetnom dvore mala byť
(aby sme vedeli, akú šírku cesty chceme), potom sa
budeme zaoberať aj prípadným rozšírením. Ale len
v tých častiach, ktoré sú na mestských pozemkoch,
pretože z časti dvora nie sú niektoré pozemky majetkovo-právne vysporiadané.
Norbert Nagy: Interpeloval písomne: Chcem
poďakovať vedeniu mesta a osobitne prednostke
MsÚ, Ing. M. Páleníkovej, ktorá je momentálne po-

Zápis do prvého ročníka

Každý rok prebieha zápis do základných škôl
od 15. januára do 15. februára. Všetky tri základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
sú už na budúcich prváčikov pripravené.
Miesto a čas zápisu určuje VZN č. 4/2008 mesta
Žiar nad Hronom. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole. Nikoho nemožno
oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.

Termíny zápisu
v žiarskych základných školách
Vo všetkých troch základných školách – na Ul. Dr.
Janského, na Ul. M. R. Štefánika a na Jilemnického
ul. sa tento rok uskutoční zápis do prvého ročníka
v rovnaký deň:
10. február 2013 (nedeľa )
– od 10.00 do 15.00 hod.
11. február 2013 (pondelok)

– od 9.00 do 16.00 hod.
Zápis v Základnej škole s materskou školou Š.
Moysesa na Ul. A. Kmeťa č. 1 sa uskutoční:
– 1. februára 2013 (piatok) – od 9.00 do 16.00 hod.
Pokuta viac ako 300 eur za neprihlásenie dieťaťa
Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.
Podľa zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca nerozhodne podľa § 8 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne
prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom
obvode spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.
Ak zákonný zástupca neprihlási školopovinné
dieťa na zápis do školy a nedbá o jeho riadnu dochádzku do školy obec postupuje podľa § 37 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Priestupku sa dopustí ten, kto ohrozuje
výchovu a vzdelávanie maloletého najmä tým, že
neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku
alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú
dochádzku žiaka.
Za priestupok možno uložiť pokutu do 331,50 €.
(r)

Prednášky sociálnych pracovníkov pokračujú
V decembri 2012 zrealizovali sociálni pracovníci v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva dve prednášky na Špeciálnej základnej škole v Žiari nad Hronom.
Išlo o prednášku na tému antikoncepcia. Prednáška bola určená pre žiakov druhého stupňa a realizovala sa zvlášť pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá.
Tu sa žiaci mohli dozvedieť o antikoncepčných metódach, o spoľahlivosti antikoncepcie, ako aj o rizi-

kách užívania hormonálnej antikoncepcie.
Druhá prednáška bola na tému zdravý životný
štýl. Prednáška bola určená pre žiakov prvého stupňa, kde im bol premietnutý poučný film, po ktorom
boli pre nich pripravené rôzne aktivity týkajúce sa
témy. Cieľom tejto prednášky bolo naučiť deti ako
predchádzať, alebo liečiť takzvané civilizačné choroby a ako je dôležité viesť zdravý životný štýl.
Pavel Horváth, sociálny pracovník
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verená vedením Odboru školstva a športu za zaujatie jednoznačného postoja k 3-dňovému štrajku
zamestnancov školstva. Je pre mňa veľmi potešiteľné, že všetky školy, škôlky aj CVČ v zriaďovateľskej
pôsobnosti nášho mesta solidárne a jednotne vyjadrili svoju nespokojnosť s nedostatočným financovaním školstva v Slovenskej republike.
Katarína Dekýšová: Dala do pozornosti zle vyriešené parkovanie pri cintoríne a požiadala do
budúcna zaoberať sa týmto problémom, nakoľko
parkovisko je najmä v čase Sviatku všetkých svätých preplnené.
Michal Žurav: Požiadal, aby sa do plánu opráv
na rok 2013 zaradila oprava chodníka (úzky, chýba
asfaltový povrch) na Partizánskej ul. v úseku od
Mlynského náhonu po Lutilský potok. Zároveň sa
poďakoval firme Lesy SR a EuroEcology za opravu
ciest v Šášovskom Podhradí.

Odvoz
vianočných stromčekov
Podľa platného VZN č. 10/2012 o spôsobe
nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar
nad Hronom, majú obyvatelia mesta nárok
na bezplatný odvoz vianočných stromčekov
v termíne do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
Tento rok sa odvoz vianočných stromčekov
uskutoční vždy v stredu – 16. a 30. januára.
Obyvatelia bytových domov môžu vianočné
stromčeky umiestniť vedľa stojísk zberných nádob. Pre obyvateľov v mestskej časti IBV bude
bezplatný odvoz vianočných stromčekov zrealizovaný v rámci pravidelného zvozu bioodpadu,
a to vo štvrtok 31. januára.
OŽP

Preplňovanie zberných nádob
V PRÍPADE VÄČŠIEHO MNOŽSTVA
ODPADU JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ
MIMORIADNY VÝVOZ

Odbor životného prostredia MsÚ v Žiari
nad Hronom upozorňuje majiteľov rodinných
domov a podnikateľské subjekty, ktorí sú zapojení do množstvového zberu KO na území
mesta, aby dodržiavali nahlásený objem zbernej nádoby, nakoľko na OŽP sú hlásené prípady
preplňovania zberných nádob nad objednané
množstvo KO.
V prípade väčšieho množstva odpadu nad počet objednaných litrov KO je potrebné nahlásiť
mimoriadny vývoz KO na MsÚ – Odbor životného prostredia, kancelária č. 9.
V jednotlivých prípadoch opakovaného preplňovania zberných nádob KO bude mesto
postupovať v zmysle porušenia VZN č. 10/2012
o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi.
(r)
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Luna sa mení na polyfunkčné centrum
AB TEAM VYRÁBA A MONTUJE HLINÍKOVÝ CELOPRESKLENNÝ ĽAHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Jedna z dominánt žiarskeho námestia mení
svoj šat, ale i funkčné využitie.
Niektorí z nás mali Lunu spojenú s rodinnými
udalosťami, niektorí so školskými cestičkami, iní
si Lunu spájali s tancovačkou v suterénnom bare,
ďalší voľakedy dávno chodili na roh od Handlovskej
cesty na šaláty s fľaškovým, neskôr do „Koniarne“
na orosený. Tí z ďaleka tu občas prespali, mihlo sa
aj firemné školenie či iné stretnutie.
Aby sme sa mohli tešiť z rodinných osláv, aby sme
sa mali kde stretnúť s priateľmi pri dobrom jedle,
pri káve či pri inom nápoji, priestory sa menia dispozične a mení sa čiastočne funkčné využitie. V suteréne budú potraviny s doplnkovými službami a
s prístupom klasickým, ale i po pohyblivých schodoch od parkoviska medzi Lunou a budovou súdu.
Na prízemí, ktoré je asi meter nad úrovňou terénu,
budú krásne obchodné priestory pre elektro, drogériu, šport, textil, banku a iné s individuálnymi
exteriérovými prístupmi z nového ochozu, ktorý
bude okolo celej kruhovej časti i okolo hranatej
časti s presklenou otvorenou pasážou popod hotelovú časť.
Poschodie kruhovej časti, budúca gurmánska

rotunda s kaviarňou a s detským kútikom, sa stane
prvou vyhliadkovou reštauráciou v Žiari nad Hronom. Medzi kruhovou a hotelovou časťou pribúda
celopresklenná nadstavba kongresovej časti polyfunkčného centra. Recepcia hotela bude o jedno
poschodie vyššie, ako sme boli zvyknutí a spája
ubytovaciu časť s kongresovou a reštauračnou časťou viacúčelovej budovy. Nové vežové presklenie
chodieb hotela, presklenie schodísk mení zásadne
i vzhľad hotelovej časti.

To dobré ostáva, vylepšuje sa to zlé
V centre mesta má byť mestotvorná zástavba,
zeleň i priestor pre stretnutie, a to je ambícia novej Luny. Dožili fyzikálno-technické vlastnosti
obvodového plášťa, tešme z nových okien a z nového opláštenia, tešme sa z vlastností o kategóriu
lepších s garanciou domáceho výrobcu AB Team,
s. r. o. Oku lahodné striedanie farieb tmavo a bledošedej povrchovej úpravy hliníka a skla doplní lem
výrazne oranžovej a antracitovej. A keď bude všetko čoskoro hotové, nasvietený bude nielen blízky
vodostrek, ale aj nová Luna.
(ps)

Škôlke sa darí podporovať ekológiu v meste
Materská škola na Ul. Dr. Janského sa aj
v uplynulom roku 2012 zapojila do vyhlásených
grantov Nadácie ZSNP a Slovalco zameraných
na podporu vzdelávania a podporu ekológie
v meste Žiar nad Hronom.
Spolu bolo podaných päť projektov a všetky boli
Nadáciou ZSNP a Slovalco podporené, a to sumou
takmer 15-tisíc eur.
Projekt Malí technici bol zameraný na rozvoj
technických zručností a tvorivosti detí predškolského veku, vďaka ktorému boli nakúpené digitálne
hračky ako detské kamery, mikrofóny, mikroskopy,
Včela Bee – Bot a Bager Constructa Bot s podložkami a Polydron stavebnice do všetkých elokovaných
tried materskej školy.
Vďaka Kútiku zdravia sa škôlkari učia poznávať
ovocné kríky a ich plody s možnosťou sledovania
ich postupného rastu a celkovej premeny počas
celého roka. V areáloch všetkých tried prebehla
výsadba ovocných stromov a kríkov, ako aj nákup
detského záhradného náradia.
Školský dvor – svet detskej radosti pokračoval
druhou časťou, a to rekonštrukciou školského dvora – oddychovej zóny, kde sa kúpil detský vláčik pre
Materskú školu na Ul. Dr. Janského.
Projektom Dvor MŠ – miesto, kde poznávame

a chránime prírodu sa podarilo zrevitalizovať školský dvor v elokovanej triede na Sládkovičovej ulici
výsadbou zelene a vytvorením oddychovej zóny.
Vďaka projektu Centrum športu, pohybu a zábavy
sa u detí a dospelých vytvára kladný postoj k pohybovým aktivitám a športu. Nakúpilo sa telovýchovné náradie a náčinie do elokovanej triedy na Ul. A.
Kmeťa č. 17.
Touto cestou sa chceme poďakovať predstavenstvu Nadácie ZSNP a Slovalco za dlhodobú podporu a pomoc, vďaka ktorej skvalitňujeme podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu v materských
školách.
Našou spoločnou odmenou je šťastný úsmev
detí.
Bc. Martina Šimková, riaditeľka

Pri kontrole policajti namerali alkohol aj maloletým
V piatok 14. decembra v čase od 21.45 hodiny
do 5.00 hodiny vykonali žiarski policajti ďalšiu
preventívno-bezpečnostnú akciu. Konala sa
v celom policajnom okrese Žiar nad Hronom
a tiež bola zameraná na kontrolu reštauračných
zariadení.
Do akcie sa zapojilo osemnásť policajtov z poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície, osem
príslušníkov mestskej polície a jeden pracovník
z úradu práce.
Ako nás informovala krajská hovorkyňa, Mária
Faltániová, v Žiari nad Hronom skontrolovali tri
reštauračné zariadenia, v ktorých bolo skontrolovaných deväť mladistvých osôb. „U jednej 16-ročnej

mladistvej osoby bola dychová skúška pozitívna,
kedy sme namerali 0,75 miligramu alkoholu a nebolo to prvýkrát. V minulosti už dvakrát policajti
pri takýchto kontrolách zistili u nej alkohol,“ hovorí
Mária Faltániová. Policajti skontrolovali podniky aj
v Banskej Štiavnici, v Kremnici, Žarnovici a v Novej
Bani. „Dve dospelé osoby sa dopustili priestupku
tým, že mladistvým osobám predali alkohol, bola
im za to uložená bloková pokuta. Okrem toho policajti skontrolovali a podrobili dychovej skúške aj
52 vodičov motorových vozidiel. V doprave zistili
7 priestupkov, za ktoré vodičom uložili pokuty
za 350 eur,“ konštatuje na záver Faltániová.
(li)
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výroba z hliníka a zo skla
AB TEAM, s. r. o.,
Priemyselná ul. 281,
965 01 Ladomerská Vieska
Tel: 045/672 37 20, fax: 045/672 72 74,
e-mail: snopko@abteam.sk

Slovensko si krásne i s menom ZH.

Celiatikov z roka na rok pribúda
V utorok 11. decembra
sa v Mestskej obývačke
uskutočnila ďalšia beseda. Pozvanie prijala lekárka Andrea Gelienová
z detskej gastroenterologickej ambulancie v Žiari
nad Hronom, ktorá prišla porozprávať niečo
na tému Celiakia.
Celiakia je auto-imunitné ochorenie. V súčasnosti sa vyskytuje asi u 1 človeka z 250. Je to vlastne
ochorenie tenkého čreva. „Pokiaľ v roku 2008
diagnostikovali celiakiu v okrese Žiar nad Hronom
18 pacientom, v roku 2012 ich počet vzrástol
na dvojnásobok. Diagnostikovať toto ochorenie
nie je jednoduché “, uviedla Andrea Gelienová.
Vo svojej prednáške sa venovala príznakom tejto
choroby a následne jej liečbe. Do diskusie sa zapojili aj poslucháči, ktorí mali nemálo otázok. Taktiež
boli prezentované voľno-predajné bezlepkové produkty a ich ochutnávka, ktorú zabezpečila lekáreň
Nukleus.
Petra Demková
POĎAKOVANIE

Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Žiari nad Hronom sa touto
cestou chce poďakovať všetkým anonymným
sponzorom – darcom 2 % dane z príjmu a všetkým, ktorí týchto sponzorov oslovili.
Tieto finančné prostriedky boli využité v prospech členov ZO JDS na činnosti v rôznych krúžkoch, usporiadanie zájazdu, návštevy divadla,
spoločenských posedení pri rôznych príležitostiach, ako aj na organizovanie klubových dní raz
v týždni v Dome seniorov.
Bez tejto finančnej pomoci by takúto širokú
činnosť nebolo možné realizovať.
Preto vám všetkým patrí úprimné „ďakujeme“
a prijmite aspoň symbolicky ružu vďaky.
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska
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Protifašistickí bojovníci chcú do svojich radov získať viac mladých
Koniec roka je obdobie pre odbojárov, kedy
sa schádzajú členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, aby zhodnotili svoju
prácu v pomaly končiacom roku. Rok 2012 bol
pre členov SZPB význačnejší tým, že sa v máji
konal jeho XV. zjazd.
Členovia najväčšej ZO SZPB v okrese v Žiari
nad Hronom sa koncom novembra stretli
na hodnotiacej členskej schôdzi. Účasť bola vysoká
vzhľadom na to, že v organizácii je veľa starších
a chorľavých členov. Správu o činnosti ZO a jeho
výboru predniesol predseda Ľubomír Jančo.
V úvode informoval, že základná organizácia má
k 22.11.2012 131 členov, z toho 95 žien a 36 mužov.
Je to o 10 menej ako konštatovali na minulej výročnej členskej schôdzi. Preto jedna z najdôležitejších
úloh pre nasledujúce obdobie bude získavanie nových členov, najmä z mladších vekových kategórií.
Predseda ďalej vyzdvihol zodpovednú prácu výboru, ako aj aktivitu členov, ktorí sa zúčastňovali
na akciách usporiadaných ZO, OblV, ale i ÚR SZPB
– okrem pravidelných členských schôdzí, napr.
pietne zhromaždenie k výročiu vypálenia obcí Kľak
a Ostrý Grúň (január), spomienkové zhromaždenie z príležitosti výročia oslobodenia mesta (apríl),
celoslovenské oslavy oslobodenia vlasti (máj),
Stretnutie generácii v partizánskej obci Kalište (august), celoslovenské oslavy SNP v Banskej Bystrici
(august), spomienkové zhromaždenie k výročiu
Karpatsko-duklianskej operácie (október). Dobrá
účasť bola v auguste aj na Partizánskej vatre na Šibeničnom vrchu. V septembri odbojári zabezpečili
zájazd pre členov organizácie a pre učiteľov dejepisu žiarskych základných škôl do Osvienčimu, kde
si s pohnutím prehliadli dva koncentračné tábory

– Auschwitz a Birkenau. Členovia výboru navštevovali tiež členov, ktorí majú zdravotné ťažkosti a snažili sa im pomôcť aspoň vľúdnym slovom, prípadne
malým darčekom.
Schôdza zhodnotila aj spoluprácu so samosprávou mesta, štátnou správou, politickými
stranami, a najmä s Jednotou dôchodcov a Klubom dôchodcov. Veľmi dobrá spolupráca je so
spevokolom Seniori – optimisti, tiež s COOP Žarnovica a spoločnosťou s ručením obmedzeným
z Bratislavy, ktorá je hlavným sponzorom.
Predseda ZO vo svojej správe ďalej skonštatoval,
že napriek dobrým výsledkom sú aj rezervy a čo sa
nedarí, je zabezpečovanie besied o protifašistickom odboji a SNP na žiarskych školách. Na druhej
strane, na základe zmluvy medzi SZPB a mestom,
Mestský úrad a jeho Odbor školstva, kultúry a športu v spolupráci zo základnými školami prisľúbil
ochranu a údržbu pamätníkov odboja a hrobov
obetí fašizmu s cieľom nepripustiť rušenie akýchkoľvek symbolov boja proti fašizmu. Preto základné školy v roku 2012 prebrali jednotlivé patronáty
nad hrobmi vojakov a partizánov na miestnom cintoríne a pod Šibeničným vrchom.
Mgr. Ľubomír Jančo,
predseda ZO SZPB v Žiari nad Hronom

Tábory ZAŽIAR
Občianske združenie ZAŽIAR od 1. júna
2012 rozšírilo svoju činnosť o tábory pre najmenších, teenagerov či vyznávačov hip hopu
pod názvom Tábory ZAŽIAR. Rodičia, pamätáte
si ešte vaše detstvo? Večerné schovky na dvore,
opekačky, stavanie prírodných príbytkov v lese,
vysedávanie na deke pred domom, kúpanie
v jazerách, či lezenie po stromoch? Mnohé
dnešné deti sú o tieto aktivity ochudobnené. OZ
ZAŽIAR – Tábory ZAŽIAR chce prispieť k tomu,
aby si aj súčasná mladá generácia pamätala
svoje letné prázdniny vďaka pestrým zážitkom.
Prostredníctvom táborových aktivít objavujú
deti v sebe nepoznané. Trénuje sa ich postreh,
súdržnosť, nápaditosť, odvaha, zdravá súťaživosť,
schopnosť prispôsobiť sa rôznym podmienkam.
Tábor Twilight je určený pre mladých
od 12 do 17 rokov (20.7. – 26.7.). Ide o prepracovanie celosvetovo známeho filmu Twillight
na 7 dňový fantasy tábor. Mnohí, ktorí film videli, rozmýšľali nad tým, ako by tento príbeh prežili, keby mali možnosť ocitnúť sa v koži Belly či
Edwarda. Tak ako v každom správnom tábore, aj
tu bojuje dobro so zlom a opäť sa ukáže, že priateľstvo je dôležité pre každého z nás.
Cena tábora je do 31.3.2013 len 125 €.
Tábor Nekonečný príbeh je vhodný pre deti
od 7 do 14 rokov (27.7. – 5.8./10 dní). Tábor je prispôsobený téme známej rozprávky Nekonečný
príbeh. Je pre tých, ktorí majú bujnú fantáziu, sú
hyperaktívni a majú radi akčné rozprávky s dob-

rým koncom. Hlavnou myšlienkou je zachrániť
ríšu Fantázia, ktorej sa zmocnil zlý Kvók. Malá cisárovná je v ohrození, pomôcť jej môže len Atrej
so svojimi pomocníkmi, čo vedia snívať. Cena tábora je do 31.3.2013 len 165 €.
Tretí tábor v ponuke leta 2013 je tanečný. Skupina Associallz Dance Crew (Bios a Boris) vyzýva
všetkých, ktorých baví hip hop, hudba, tanec
a život, na nezabudnuteľné 10 dňové stretnutie
(7.8. – 16.8.). Okrem tréningov vás čaká aj množstvo zaujímavostí a tanečných aktivít, ktoré nikde
inde nezažijete. Za 10 dní sa naučíte kompletné
základy tanečných štýlov: Breakdance (B-boying), Poppin, Lockin, Dubstep a New-style. V prípade, že už nejaký ten čas tancujete, môžete svoje schopnosti zdokonaliť. V každom účastníkovi
bude osobitne hľadaný štýl a prejav, na ktorom
spoločne popracujete. V pláne je tiež naučiť vás
úlomky z choreografií videoklipov od známych
umelcov, ako napríklad Lady Gaga – Bad Romance. Cena tábora je do 31.3.2013 len 156 €.
Zaujala vás niektorá z našich ponúk? Chcete
sa bližšie informovať, alebo priamo prihlásiť?
Tak si stačí kliknúť na www.taboryzaziar.sk, kde
nájdete podrobnejšie informácie o každom tábore, prípadne môžete zavolať na telefónne číslo
0915 536 636. Do pozornosti dávame, že
od 1.4.2013 bude cena táborov vyššia o 10 €.
Preto dlho neváhajte.
Bc. Martina Hlôšková,
programový dramaturg
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Novoročné želanie

Pri vstupe do nového roku ste pozdvihli čaše
a pripili na zdravie, pripájam i ja želanie. Želám
veľa zdravia, šťastia a hlavne hojnosť Božieho
požehnania. Buďte šťastní v plnom zdraví, cesta
žitia nech vás baví i dobrú pohodu, aby ste mali
do dôchodku robotu. Nech sa vám dni šťastím
množia, nech vás chráni ruka Božia. Veľa ďalších
rokov, veľa šťastných krokov. Veľa dobrých vecí,
želám vám všetkým. Nech spory ustanú, nech ľudia bratmi sa stanú.
Viktor Obertáš

Z pera čitateľa

Osudné sekundy
Chcem vás vyrozprávať príbeh, ktorý sa stal
v Horných Opatovciach. Tento príbeh je pravdivý, ktorý sa stal jednej staršej matke.
Písal sa rok 1948. vtedy som mal 20 rokov.
Bol mesiac júl. Žatva v plnom prúde. V ten deň
pred obedom som sa vracal z poľa domov.
Predo mnou kráčala asi 30 metrov babka s batohom na chrbte, pretože batoh ju zakrýval,
nevedel som ju identifikovať. Keď prichádzala
na železničné priecestie, ktoré je aj dnes pri
konci kalového poľa, smerom na Hliník, pustila
sa pomedzi koľajnice smerom na Žiar. Kráčala
po podvaloch opatrne, aby nestúpla na kamene. Keď som prišiel na železničné priecestie,
videl som v diaľke osobný vlak, ktorý išiel smerom na Hliník. Babka s batohom na chrbte,
prihnutá, nepozerala sa ona dopredu, ale len
pod nohy, aby nestúpila na kamene. Babka
nepočula hukot idúceho vlaku a nepozerala sa
stále ani dopredu. Keď som videl vlak, ako sa
blíži, že sa stane nešťastie, začal som na babku
kričať, a zároveň som sa rozbehol za ňou. Nastal boj s časom. Vyhrá ho vlak, ktorý ide rýchlo,
rúti sa na babku, alebo ja, ktorý ju chcem zachrániť... Pritom nič netušiaca babka pomaly
kráča s batohom na chrbte prihnutá a zaujatá
starosťami v ústrety smrti. Kto vyhrá tento pretek? Vlak sa rúti na babku, číha jej na život. Ja
bežím a chcem ju zachrániť, zaskakujem a kričím: „Pozor, ide vlak!“ Už len pár sekúnd nás delí
od toho, kto vyhrá tento pretek. Ešte dva skoky,
jeden skok, chytím babku za batoh a strhnem
ju za koľajnicu. Ona netušila, čo sa deje. Vtom
vlak vedľa nás prefrčal. My sme stáli vedľa koľaji na chodníku, ja zadýchaný, ona vyľakaná sa
rozplakala, nemohla sa pohnúť z miesta. Až po
chvíli si uvedomila, aké nešťastie by ju postihlo
a začala mi ďakovať, že som ju zachránil. Potom
som jej zobral batoh z chrbta a pomaly sme sa
vrátili naspäť na prechod a na cestu. Pomaly
sme kráčali domov. Keď sme prišli ku nim, batoh som položil na zem a ešte raz mi poďakovala a ja som odišiel domov. Keď to manželovi
povedala, že som jej zachránil život, manžel
mi hneď prišiel poďakovať ku nám so slzami
v očiach. Mali 4 deti: 3 synov a 1 dcéru. Najstarší
syn Jozef so sestrou boli vo Francúzsku na robote, doma zostali dvaja synova Ján a Štefan.
Keď prišli domov z roboty, rozpovedali im, čo
sa stalo. Obaja synovia mi prišli poďakovať za
záchranu matky. Musel som im rozpovedať,
ako sa to stalo. Ona sa písala Rajčanová a bola
to naša suseda. Na druhý deň sa to roznieslo
po dedine, spytovali sa ma, ako to bolo. A ja
som bol šťastný, že som ju zachránil.
Viktor Obertáš
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Vážení spoluobčania,
dnes sa budeme venovať v našom spoločnom Projekte civilnej ochrane obyvateľstva téme, ktorá zatiaľ, v našej republike nezaznamenala prípad, tak
ako napr. v iných krajinách západnej Európy, ďalekého východu alebo USA, Ruska. Je to novodobá forma ohrozovania ľudstva, v mnohých prípadoch veľmi
účinná a mimoriadne nebezpečná. Hovoríme o TERORIZME.

Čo robiť v príprade teroristického útoku?

Zachovať pokoj a rozvahu, nešíriť paniku!
Ďalej je potrebné:
• Improvizovane si chrániť dýchacie cesty vlhkou tkaninou, opustiť urýchlene ohrozený priestor – kolmo na smer vetra a ukryť sa vo vhodnej budove.
• Sledovať informácie v televízii, rádiu a obecnom (mestskom) rozhlase.
• Plniť pokyny vydané oprávnenými osobami.
• Vyhotoviť si improvizované prostriedky ochrany.
• Utesniť okná, dvere a iné vetracie otvory.
• Zbytočne netelefonovať.
• Poskytnúť pomoc susedom a spolupracovníkom (najmä deťom, starším, chorým a bezvládnym osobám).
• Odstrániť z verejnej komunikácie vlastné vozidlo, ktoré by prekážalo pri činnosti záchranárov.
• Dodržiavať nariadené hygienické, protiepidemiologické a protiepizootické opatrenia a režimy karantény.
• Sledovať zdravotný stav rodinných príslušníkov priebežne a zaznamenávať ich telesnú teplotu.

Aké sú prostriedky individuálnej ochrany osôb?
Improvizované - krátkodobá ochrana na opustenie kontaminovaného priestoru :
•ochranné rúško z vreckovky, viacerých vrstiev gázy, uteráku,
• plášť do dažďa,
• gumové čižmy,
• rukavice (igelitové vrecká),
• rôzne kombinézy z impregnovaných materiálov
• uzavreté okuliare, lyžiarske, potápačské, motocyklové
• akákoľvek prikrývka hlavy, čiapka, kukla, šál, dbajte, aby vlasy boli úplne zakryté

POZOR! - VŠETKY ZAKRYTÉ ČASTI POVRCHU TELA MUSIA BYŤ UTESNENÉ
Možné ciele teroristického útoku:
• významné energetické uzly, plynovody, elektrické rozvodné siete, zdroje pitnej vody
• strategické dopravné tepny, železnice, cestná doprava, mosty, letiská
• vodné stavby
• jadrové zariadenia, elektrárne
• miesta hromadného zoskupenia občanov
• nemocnice, zdravotnícke zariadenia
• strategicky významné hospodárske podniky
• stavby vládnych inštitúcií
VTÚ a KM a civilnej ochrany Sl. Ľupča, Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom
(pokračovanie nabudúce)

noviny.ziar.sk
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POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Slovo – tvorivé dielne pre študentov, recitátorov a pedagógov zamerané na výber textu. Dňa
24. januára od 10.00 hod. v POS. Lektor: Mgr. Jela
Timková.
•Workshop zameraný na získanie finančnej
podpory
Miestne a regionálne orgány a neziskové organizácie môžu v tomto roku získať finančnú podporu
na aktivity rôznorodého charakteru z programu
Európa pre občanov. Informácie o možnostiach ich
financovania vám poskytneme na workshope, ktorý organizuje BBSK – Pohronské osvetové stredisko
vo svojich priestoroch dňa 18. januára o 10.00 hod.
Lektorkou bude Mirka Molnár Ľachká z organizácie Európsky kontaktný bod, Bratislava. Účastnícky
poplatok sú 2 eurá, ktoré účastník zaplatí pri prezentácii.

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej...
Audiovizuálne pásmo vo Hviezdnej sále určené
pre celú rodinu. Za priaznivého počasia vyplní večer aj pozorovanie Mesiaca a ostatných objektov
večernej oblohy astronomickým ďalekohľadom.
Dňa 18. januára o 18.00 hod.
Pink Floyd
Hudobno-biografický program. Biografické
pásmo podfarbené výberom toho najlepšieho
z ich diskografie sprevádzajú preklady hudobných
textov a náladové obrázky umocňujúce magickú
atmosféru diel ako The Wall, Animals či Dark Side of
the Moon. Dňa 24. januára o 19.00 hod.
Planetárium deťom – Martin a hviezda
Rozprávka a program pre najstarších škôlkarov.
V druhej časti programu sa pracovníci planetária
porozprávajú s deťmi v UFO sále a za priaznivého
počasia si vyskúšajú pozorovanie astronomickým
ďalekohľadom. Dňa 25. januára o 16.00 hod.
Mars – pátranie v prachu červenej planéty
Audiovizuálny program, ktorý doplní znázornenie
aktuálnej oblohy pomocou planetária so sprievodným slovom odborného pracovníka a pozorovanie
objektov večernej oblohy astronomickou technikou za priaznivých poveternostných podmienok.
Dňa 25. januára o 18.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

FARSKÝ PLES

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Trnavá Hora
vás srdečne pozýva na 5. farský ples, ktorý sa
uskutoční v sobotu 2. februára o 19.00 hod.
v priestoroch Kultúrneho domu v Hronskej
Dúbrave.
Hrá: hudobná skupina Petra Sivčáka.
Vstupné: 13 €.
V cene: prípitok, večera, káva, kapustnica.
O polnoci bude pripravená tombola.
Predpredaj vstupeniek: do 26. januára
(OcÚ Trnavá Hora, v prac. dni od 8.00 do 16.00
hod., v stredu do 18.00 hod., tel.: 045/6775121,
OcÚ Pitelová, v prac. dni od 8.00 do 16.00
hod., v stredu do 18.00 hod., tel.: 045/6775131,
OcÚ H. Dúbrava, v prac. dni od 8.00 do 16.00
hod., v stredu do 18.00 hod., tel.: 045/6775365).
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

19.1. MUDr. Albína Ihradská, Trnavá Hora 79
(677 51 17)
20.1. Dentino –MUDr. Kukolík, A. Kmeťa 11, Žiar
nad Hronom (673 39 99)
26.1. MUDr. Alena Kováčová, Sládkovičova 13,
Žiar nad Hronom (672 20 73)
27.1. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 74)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
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15.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
16.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
17.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
18.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
19.1. 13.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
20.1. 8.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
21.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
22.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
23.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma
24.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
25.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
26.1. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 1
27.1. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 2
28.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
29.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
30.1. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
31.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
OZNAM PRE CVIČENCOV ČCHI-KUNG

Oznamujeme cvičencom Čchi-Kung, že s pravidelným cvičením sa začne v stredu 30. januára
o 13.30 hod. a pokračovať bude už vždy v stredu od 13.30 hod. Termíny: 30.1., 6.2., 13.2., 2.2.,
27.2., 6.3., 13.3., 20.3., 27.3.
Ján Truben, predseda ZO JDS

Hľadám domov
ALMA

Alma je priateľská
sučka
nemeckého
ovčiaka. Do útulku sa
dostala vychudnutá a
zanedbaná ale teraz
zmohutnela a má krásnu hustú srsť. Iných
psíkov neznesie, takže
musí ísť do rodiny, kde bude jediným psom.
Na jedno očko je slepá, ale nijako ju to neobmedzuje. Aj napriek tomu, že je už staršia (má
cca 7 rokov), je aktívna, v dobrom zdravotnom
stave.
ASHLEY

Ashley je mladučká, približne ročná sučka, ktorá
sa našla v uliciach mesta.
Je drobná, vhodná do bytu
alebo do domu s prístupom
dnu. Je veľmi spoločenská,
má rada ľudí a znesie sa aj
s inými psíkmi.
LORA

Lora je u v útulku už viac
ako rok. Je plná energie,
najradšej by sa celý deň
bláznila a behala. Ľudí vyslovene miluje, je vďačná
za každú pozornosť. Bola
by perfektná do aktívnej rodiny, zvládne dlhé
túry a rada pláva. Nemala by ísť do rodiny s malými deťmi, je ubehaná a veľkého vzrastu, takže
je vhodná skôr ku starším deťom.
LUIGI

Luigi je mladý 2-ročný
psík stredného vzrastu.
K ľuďom je veľmi priateľský, užíva si spoločnosť a
prechádzky. S inými psíkmi sa znesie bez problémov. Bude očkovaný,
čipovaný, kastrovaný. Je vhodný do rodinného domu, prípadne aj do bytu.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte
Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737
alebo Miroslavu Taranzovú na 0904 609
772 ( prosíme, volajte počas pracovných dní
od 9.00 do 19.00 hod.).

Z pera čitateľa

Vzrušujúce čítanie
Nie všetky deti majú radi čítanie. Náš syn nie je
výnimkou. Ale... žena upiekla koláč pokrytý sladučkou polevou. Aby sme ho nekrájali len tak ledabolo, rozrezala ho na plechu precízne na riadky a
stĺpce. To urobila dopoludnia. Koláč schovala, aby
sme sa ním nenapchávali pred obedom. Medzitým
sa zapodievala všeličím, tak ako to v nedeľu zvyčajne ženy robia. Na koláč pozabudla. Popoludní
si chcela dať jeden kúsok k čaju. Ale... na mastnom
papieri, na dne plechu ostali po ňom len odrobin-

noviny.ziar.sk

ky. Nasršená prišla do obývačky. „Nehnevajte ma,
kde je ten koláč?“ Pohľadom kontrolovala členov
svojej rodiny, hľadajúc previnilca. Na kanape pred
televízorom ležal jej spokojne tráviaci synček. Spokojne sa na ňu usmial, hovoriac jej: „Mamička, ja
som si prečítal iba jeden riadok.“ Jej dcéra z iného
kúta miestnosti rozospato konštatovala: „Ja som
z neho prečítala o čosi viac.“ Jej muž to svojím konštatovaním zaklincoval: „Koláč už nehľadaj. Bolo
to vzrušujúce čítanie, udržalo ma to v príjemnom
napätí až do konca.“
Ing. Teodor Komenda
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám zošitové westerny: Traja muži proti mestu, ARizonský štátny poklad, Utečenec z Fort Worthu, Sudca Lychn,
Sheridanov nájazd, Pod oblohou Mexika + iné, Kamera
do záhrobia, Dr. Norden, Žiarivá munícia, Zlaté rybky, Playback, Oslobodený pre nedostatok dôkazov. Cena: 0,50 €/kus.
2/1
T: 0902 828 424
•Predám zošity 3 x v jednom: G. F. Unger, Zväzok 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013,1014 - cena: 1,50 €/kus. 3 x
v jednom: Jerry Cotton - Zväzok 9007, cena: 1 €/kus. 3 v jednom: Vampyra - Zväzok 9201, cena: 1 €. Erotické knihy - Tajné
dvere a Leo čtení 3/95. Cena: 1 €/kus. T: 0902 828 424
3/1

www.geodesy-service.sk
Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

•Predám knihy: 7 dielov Sever a Juh, cena: 8 €. Žiarivá
munícia, Anjel hrôzy, Rybník, Chyťte ho!, Maximum Bob,
Zlatý Hádes, Pritvrdý rock, Smrť navyše, Mokrá hrobka, Villa
Ružena, Zelený lukostrelec, Duha nad riekou, Arabela a spol.,
Tretí smrteľný hriech, Planeta Exilu, Pobúrenie. Cena: 0,50 €.
T: 0902 828 424
4/1
•Predám originál CD (USA, Anglicko) – Pitchshifter, Discharge, Crowbar, Oleander, ritny Fox, A. Summer, Soulmotor,
Beautiful Creatures, Last Hard Man, Masters of Reality, Ch.
Speding, Stephen Jones, 2 CD Doors. Cena: 3 €/kus. Niektoré
sú ešte zabalené (rock). T: 0902 828 424
7/1
•Predám časopisy: Spark 2000 – 2010 (0,50 €/kus), Rock
Shock 2003 – 04 (0,50 €/kus), Fanzine 2006 – 08 (0,50 €/ks),
Sanctury Express – heavy (0,30 €/kus), foto Freedom Call
(0,20 €/kus), Premiere 2000 – 01 (1 €/kus), Premiere 2002
(0,70 €/kus), Premiere 2004 – 06 (0,50 €/kus), Total film 2000
(1 €/ks), Film Mag 2009 (1 €/kus), Block Baster 12/05 (1 €/kus),
DVD a Video 2004 – 07 (0,20 €/kus), Film Mag Special 1/06
(0,30 €/kus), Melodie Rock Fanzine 2008 (1 €/kus), Rock Hard
12/04 (2 €), Hard Rocker 08 – 09 (2 €/kus), Spike 03 – 04, Report Music 06 – 07, Maxim, S. Music. T: 0902 828 424
8/1
•Predám funkčnú, z vrchu plnenú automatickú práčku zn.
Ignis. Cena: 35 €. T: 0915 570 221
20/1
•Predám čisto nový bojler Tatramat EOV 150 l. Cena: 88 €.
T: 0907 237 299
14/1
•Predám 2 mobily: LG GS 101 + nabíjačka. Cena: 6 €. Samsung + nabíjačka. Cena: 5 €. T: 0902 828 424
16/1
•Predám DVD: R. Műller 2x, M. Žbirka, No Name, Europe,
M. Loaf, Bon Jovi, UDO, A. Cooper, Culture Club, Buty, Prince,
Nonstop Párty, Pražský výběr II, Kiss, Roy Orbison, Spiritual
Kvintet, Wohnout, Framus Five, Těžkej pokondr, Doors, Metal
& Rock, Hitparáda televíznej zábavy, Queensryche, Therion,
Moody Blues, Santana, Live at Montreux 77-05, CCR, HammerFall, Shaman, Gamma Ray, Jorn, Ch. Isaak, Guns´n´Roses,
Doro, Steppenwolf, Savage Circus, Blind Guardian, AC/DC,
Overkill, Thunder, Dream Theatre, Troggs, Sonata Artica, Ramones, Anastacia, R. Stewart, All for Metal v. 2, Def Leppard,
Cream, Rush, Megadeth, W. Ash. T: 0902 828 424
17/1

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám slnečný stavebný pozemok v tichej lokalite
v Trnavej Hore s rozlohou 1473 m2 (m2 len za 10 €).
T: 0911 072 072
6/1
•Predám rodinný dom (dispozične veľmi dobre riešený)
spolu so záhradou a hospodárskou budovou.
T: 0908 661 726
11/1
•Predám pekný 2-izbový byt v OV, ktorý je po rekonštrukcii.
Nachádza sa na Ul. Dukelských hrdinov v ZH. Cena: 12 000 €.
T: 0905 200 270
12/1
•Predám stavebný pozemok v Lehôtke pod Brehmi s veľkou záhradou. T: 0907 237 299
15/1

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Hľadám do prenájmu garáž v ZH. T: 0908 440 754

5/1

•Dám do dlhodobého prenájmu 1-izbový prerobený, nezariadený, tehlový byt s 2 pivnicami v centre ZH. Byt je voľný
ihneď, cena dohodou. T: 0903 170 851
18/1
•Dám do prenájmu nebytový priestor, 175 m2, na rôzne
podnikateľské účely, vchod priamo z ulice, zo zadu zásobovanie, využiteľný na akékoľvek účely. T: 0915 233347 – pondelok až piatok od 8.00 do 12.00 hod.
22/1
•Dlhodobo prenajmem 1-izbový byt na Etape v ZH. 1. poschodie, výťah, slušný vchod. Voľný ihneď. T: 0908 288 53619/1

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpim 2-3 izbový byt v balkónom, nie rohový, v pôvodnom stave. Časť Žiar nad Hronom Centrum I, Pod vŕšky, Eta9/1
pa. T: 0911 816 818
•Kúpim 2-izbový byt, min. 65 m2 + balkón + pivnica, nie
na prízemí, najlepšie v pôvodnom stave, v slušnej časti Žiaru nad Hronom, niekde v okolí Jiráskovej ulice. Cena: max.

Práce v inžinierskej geodézii:
•ZAMERANIE POLOHOPISU A VÝŠKOPISU
PRE PROJEKTOVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
•VYTÝČENIE PRIEBEHU INŽINIERSKYCH SIETÍ
NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO VYHODNOTENIA STAVIEB
•ZAMERANIE SKUTOČNÉHO PRIEBEHU
INŽINIERSKYCH SIETÍ (vodovod, kanalizácia, el. vedenie...)

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaná. Nová
cena 10.600 EUR (pôvodná cena: 15.500 EUR), výmera: 22 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, v pôvodnom stave. Cena: 21.000 EUR, výmera:
35 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, pôvodný stav. Cena: 29.000 EUR, výmera 50 m2
•2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
Ul. SNP (širšie centrum mesta), v pôvodnom stave.
Nová cena: 31.000 EUR, (pôvodná cena 34.000 EUR),
výmera: 58 m2 + pivnice 12 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena:
36.990 EUR, (pôvodná cena 38.990 EUR), výmera: 58 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dukelských hrdinov, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena:
34.500 EUR, (pôvodná cena 36.750 EUR), výmera: 65 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie
centrum mesta, v pôvodnom stave. Cena: 31.900 EUR,
výmera: 68 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
37.490 EUR, výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová
cena: 34.300 EUR, (pôvodná cena 37.800 EUR),
výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena:
32.600 EUR, (pôvodná cena 36 .900 EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M.
R. Štefánika, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
43.500 EUR, (pôvodná cena 51.500 EUR), výmera: 74 m2
•3-izbový atypický tehlový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. SNP – blízko centra mesta, kompletná
rekonštrukcia. Nová cena: 55.000 EUR, (pôvodná cena
60.000 EUR), výmera: 75 m2
•3-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, v pôvodnom stave-zachovalý. Nová cena: 39.990
EUR, (pôvodná cena 42.000 EUR), výmera: 81 m2
•3-izbový tehlový byt s garážou v Žiari nad Hronom,
Ul. Dr. Janského, nadštandardne zrekonštruovaný,
vrátane zariadenia. Nová cena: 93.000 EUR, (pôvodná
cena 103.000 EUR), výmera: 100 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný. Cena:

62.000 EUR, výmera: 83 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 57.000 EUR, (pôvodná cena 62.000 EUR), výmera:
85 m2
D O M Y:
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 157.500 EUR, (pôvodná cena 178.000 EUR),
výmera pozemku: 823 m2
•RD v Šášovskom Podhradí, v pôvodnom stave pripravený na rekonštrukciu. Nová cena: 25.000 EUR,
(pôvodná cena 26.500 EUR), zastavaná plocha: 118 m2,
výmera pozemku: 595 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová
cena: 27.500 EUR, (pôvodná cena 37.500 EUR), zastavaná plocha: 156 m2, výmera pozemku: 1.156 m2
•RD - dvojgeneračný v Hliníku nad Hronom, čiastočná
rekonštrukcia. Nová cena: 92.999 EUR, (pôvodná cena
97.000 EUR),zastavaná plochy: 326 m2, výmera pozemku: 837 m2
•RD v Kremnici, v pôvodnom stave. Cena: 72.490 EUR,
zastavaná: 95 m2, výmera pozemku: 763 m2
•RD v Hornej Vsi, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 68.000 EUR (pôvodná cena 78.500 EUR), úžitková:
120 m2, výmera pozemku: 923 m2
POZEMKY:
•4 stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“),
určené na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 40 EUR/
m2, výmery od 1.018 m2 do 1.392 m2
•3 stavebné pozemky v Hodruši-Hámroch (časť
„Banská Hodruša“), určené na stavbu RD, chaty alebo
chalupy, siete na a pri pozemku. Cena: 35.000 EUR/
pozemok, výmera jedného pozemku: 800 m2
•stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce),
určený na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 25.000
EUR, výmera: 605 m2
•stavebné pozemky v Žiari nad Hronom (Farské lúky),
určené na priemyselnú výrobu, siete pri pozemku.
Cena: 33,20 EUR/m2, výmera 77.107 m2
OSTATNÉ:
•obchodný priestor – pohostinstvo v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, výmera 130 m2. Cena 48.000
EUR
•chalupa v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaná.
Nová cena: 70.500 EUR, (pôvodná cena 77.500 EUR),
úžitková plocha: 132 m2, výmera pozemku: 524 m2

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk
27 000 €, platba v hotovosti. T: 00353 857 600 392

13/1

AUTO MOTO
•Predám letné pneumatiky Michelin, rozmer 185/65 R15
88H Energy, úplne nové, nepoužité. Cena: 200 €.
T: 0915 623 871
21/1

ZAMESTNANIE

noviny.ziar.sk

•Hľadám prácu ako opatrovateľka, veľmi rada pomôžem aj
pri domácich prácach (žehlenie, upratovanie).
T: 0919 397 682
1/1

RÔZNE
•Hľadám spolubývajúcu do väčšieho 3-izbového bytu. Nájomné: 150 €/mesačne, vrátane energií. T: 0902 896 840 10/1

Mestské noviny | 15. január 2013
SPOMIENKADotĺk
Len kytičku kvetov z lásky
vám na hrob môžeme dať,
pokojný spánok vám priať,
modlitbu tichú a s bolesťou
v srdci na vás spomínať.
Dotĺkli srdcia, ktoré sme tak milovali, klesli ruky,
čo pre nás pracovali, zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka vám, starkí, za všetkých nás.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA/INFORMÁCIE
SPOMIENKADotĺk
To, že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 25. januára si pripomíname 1. výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila naša drahá mamička, stará mama
a sestra
Mária Kúšiková.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Dňa 25. decembra uplynuli dva roky od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila naša drahá
a milovaná mamička, stará mama a prastará
mama
Zdenka Môcová.
Dňa 21. januára si pripomenieme druhé výročie od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil
náš drahý a milovaný otec, starý otec a prastarý
otec
Pavel Môc.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Spomína syn s rodinou a dcéra s rodinou,
vnúčatá a pravnúčatá.

Dotĺklo tíško láskavé srdce,
navždy stíchol hlas,
mal rád život a všetkých nás.
Dňa 8. januára sme si pripomenuli 12. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Štefan Trebula.
S láskou spomína manželka, dcéra s rodinou
a vnuk Andrej a ostatná rodina.

Spomeňte si
na svojich najbližších
aj vy protredníctvom MN

Odišiel si tam,
odkiaľ niet návratu
a nám ostali len spomienky.
Dňa 31. decembra sme si pripomenuli 5. výročie od chvíle,
keď nás náhle opustil vo veku 51 rokov náš syn,
brat, otec a švagor
Dušan Pročka.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, spomeňte
si s nami.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKADotĺk

POĎAKOVANIEotĺk
Ďakujeme všetkých príbuzným, susedom a známym, ktorí
prišli dňa 2. januára 2013 odprevadiť na poslednej ceste
Viliama Kaninu,
ktorý nás náhle opustil vo veku 73 rokov.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKADotĺk
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy,
na ktoré tisíckrát spomíname.
Márne ju naše oči
všade hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Osud jej nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach bude stále žiť.
Dňa 5. januára sme si pripomenuli 2. výročie
od smutnej chvíle, keď nás náhle navždy opustila drahá manželka, mamička a babička
Anna Kráľová.
Venujte jej s nami tichú spomienku.
Spomínajú manžel Jozef, dcéra Janette s priateľom Jánom a vnuci Daniel a Samuel.

SPOMIENKADotĺk

SPOMIENKADotĺk

Stíchlo srdce, utíchol hlas,
milovala život, milovala nás.
Dotĺklo srdce,
ktoré nás milovalo,
zamdleli ruky,
ktoré pre nás toľko vykonali.
Dňa 27. decembra uplynul rok od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila naša milovaná
mama, stará mama a sestra
Libuša Durajová.
S láskou v srdci spomínajú deti a rodina.

Nový rok prinesie zmeny v zákone o cestovných dokladoch
Novinky v platnosti cestovných pasov, správnych
poplatkoch, ale aj vekových kategóriách pre stanovenie platnosti cestovných pasov. Aj to prinesie novela zákona o cestovných dokladoch. Platiť
začne od 1. januára 2013. Prinášame ich prehľad.
Vekové kategórie a časová platnosť cestovného
pasu:
- deťom do 6 rokov sa vydá cestovný pas s platnosťou na 2 roky,
- osobám mladším ako 16 rokov sa vydá cestovný
pas s platnosťou na 5 rokov,
- občanom nad 16 rokov sa vydá cestovný pas
s platnosťou na 10 rokov,
- ak osoba staršia ako 16 rokov, ktorá už má platný
cestovný pas a požiada o vydanie ďalšieho, druhý cestovný pas sa vydá s platnosťou na 5 rokov,
- ak občanovi nebude možné dočasne nasnímať odtlačky prstov, cestovný pas sa vydá s platnosťou na 1
rok; občan starší ako 16 rokov za neho zaplatí 30 eur a
občan mladší ako 16 rokov 8 eur,
- výška základnej sadzby správneho poplatku zostane nezmenená. Pre občana mladšieho ako 6 rokov
bude cestovný pas stáť 8 eur, pre občana mladšieho
ako 16 rokov bude cestovný pas stáť 13 eur a pre občana staršieho ako 16 rokov bude cestovný pas stáť
33 eur.
PREVZATIE CESTOVNÉHO PASU
Ak osoba staršia ako 15 rokov chce, aby mu vyhotovený cestovný pas prevzala iná osoba, nemusí predkladať osvedčenú plnú moc na zastupovanie. Stačí, ak

to uvedie priamo do žiadosti o vydanie cestovného
pasu pri jej podaní. Osvedčená plná moc sa predkladá
iba v prípade, ak táto skutočnosť nebola poznačená
hneď pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu.
DODATOČNÉ ZMENY ÚDAJOV
Nebude možné dodatočne vykonať žiadnu zmenu
údajov v cestovnom pase. To znamená, že ak niekto
bude požadovať vykonať zmenu údajov (napríklad
zápis titulu alebo úradného záznamu), musí požiadať
o vydanie nového cestovného pasu.
PASY PRE DETI ROZVEDENÝCH RODIČOV
Ruší sa ustanovenie § 21, čo znamená, že rozvedení
rodičia budú mať rovnaké práva pri vybavovaní cestovných pasov pre svoje deti. Obaja rodičia môžu podať žiadosť o vydanie cestovného pasu za svoje dieťa
mladšie ako 15 rokov, alebo jeho vyhotovený cestovný pas prevziať, prípadne vyjadriť súhlas s vydaním
cestovného pasu pre svoje dieťa staršie ako 15 rokov
bez ohľadu na to, komu bolo dieťa po rozvode zverené do osobnej starostlivosti. Rodič môže mať obmedzený, alebo odopretý výkon rodičovských práv iba v
prípade, ak o tejto skutočnosti rozhodol súd.
NEPLATNOSŤ A ODŇATIE CESTOVNÉHO PASU
Ak držiteľ cestovného pasu stratil štátne občianstvo
Slovenskej republiky a cestovný pas neodovzdal, cestovný pas sa eviduje ako odcudzený.
Ak občan po vydaní rozhodnutia o odňatí cestovného pasu neodovzdá alebo mu cestovný pas nie je zadržaný, eviduje sa ako odcudzený. Ak zanikol dôvod,
pre ktorý bol cestovný pas odňatý, zruší sa evidovanie

noviny.ziar.sk

tohto cestovného pasu ako odcudzeného.
SPRÁVNE POPLATKY
Zvýšené správne poplatky sa budú platiť pri strate,
odcudzení alebo poškodení platného cestovného
pasu bez ohľadu na vek držiteľa dokladu.
Novinkou je aj poplatok za odcudzenie platného
cestovného pasu, pokiaľ k odcudzeniu nedošlo násilím. Ak sa cestovného pasu zmocnila iná osoba násilím, musí to byť ohlásené príslušnému útvaru Policajného zboru.
Menej zaplatíme za prvú stratu, odcudzenie alebo
poškodenie platného pasu, pretože správny poplatok
sa zníži zo štvornásobku na dvojnásobok príslušnej
sadzby. Druhá strata, odcudzenie či poškodenie nás
bude stáť namiesto osemnásobku už len päťnásobok
príslušnej sadzby. Desaťnásobok ceny cestovného
pasu pri tretej strate, odcudzení alebo poškodení zostáva nezmenený.
Zavádza sa nová kategória urýchlených cestovných
pasov do 10 pracovných dní za dvojnásobok príslušnej sadzby, ak chceme mať pas do dvoch pracovných
dní, bude nás to stať trojnásobok príslušnej sadzby.
Za vydanie nového cestovného pasu ako náhrady za
platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí, zaplatí občan poplatok vo výške
polovice príslušnej sadzby.
Ak sa vydá nový cestovný pas ako náhrada za platný
cestovný pas pri obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, občan je od poplatku oslobodený.
(r)
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Čaro Vianoc na „Jednotke“

15. január 2013 | Mestské noviny

Deň otvorených dverí na „Dvojke“

Želáme vám, želáme všetkým, želáme svet
plný krajších chvíľ, aké boli predtým... Jednu
z takýchto čarovných chvíľ zažili všetci tí, ktorí
sa v predvianočnom čase, keď už horí tretia adventná svieca, zúčastnili benefičného koncertu. Už tradične ho organizuje Základná škola
na Ul. Dr. Janského č. 2.
Anjeli, symbol šťastia, nádeje a lásky, privítali rodičov, starých rodičov, rodiny a známych, ktorí sa
ako švihnutím čarovného prútika ocitli vo svete
Mikulášov, čertov, ale hlavne vo svete radosti a pokoja. V hodinovom programe priniesli deti svojim rodinám mnoho darčekov v podobe tančekov
a vianočných scénok. Nechýbali ani vinše a koledy,
ktoré všetkým ešte viac priblížili čaro Vianoc. Celou
sálou sa ozývali nádherné vianočné piesne v podaní detských speváckych talentov. Posolstvom
benefičného koncertu bola pomoc pre dievčatko
z Afriky Birtukan Lemma Kassa, ktoré si naša škola adoptovala na diaľku. Celkový finančný výťažok

z koncertu dosiahol sumu 456 eur, z toho 240 eur
pokrýva vzdelávacie náklady pre Birtukan a zvyšné prostriedky naša škola venuje Centru pomoci
detskej onkológie Svetielko nádeje. Všetkým návštevníkom podujatia ďakujeme za podporu a veríme, že sa im páčilo a zanechalo v nich príjemné
dojmy. Veľká vďaka patrí vedeniu školy, učiteľkám,
vychovávateľkám, ale hlavne všetkým žiakom, bez
ktorých by sa koncert nemohol uskutočniť.
Mgr. Judita Môciková
a PaedDr. Soňa Neštinová

V predvianočnom čase, kedy mnohí zháňajú
darčeky, upratujú či zdobia svoje príbytky sa
na „Jednotke“ rozhodli, že doprajú rodičom
svojich žiakov čas na vianočné prípravy.
A tak sa žiaci prvých, tretích a štvrtých ročníkov
vybrali hľadať Mikuláša. Mikulášsky víkend na chate v obci Repište bude pre mnohých žiakov neza-

budnuteľný. Malí prváčikovia statočne vydržali dve
noci bez svojich rodičov a slzičiek. Žiaci zažili veľa
zábavy, smiechu, hier, nechýbali nočné hry, plnenie
dobrých skutkov, kde žiaci rozdávali pohľadnice
ľuďom v Sklených Tepliciach. Prišiel aj dlho očakávaný Mikuláš so svojimi pomocníkmi a nezabudlo
sa ani na Mikulášsku diskotéku. Žiaci si z víkendu
stráveného v Repišti odniesli sladké odmeny, ale
hlavne šťastie v očiach a spomienky na svojich spolužiakov a učiteľov. No a my učitelia? Opäť sme sa
vrátili do detských čias a radi si kvôli iskre v očiach
našich detí takýto víkend zopakujeme.
Účastníci Mikulášskeho zájazdu: naši šikovní žiaci,
učiteľky Šípková, Snopčoková a Môciková a vychovávateľky Mazan a Čamajová.
(r)

Mikulášsky víkend v Repišti

Vianočné dielničky pre dobré detičky
V dňoch 11. a 13. decembra deti zo školského
klubu na ,,Jednotke“ navštívili vianočné dielničky
v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom,
organizované CVČ a MsKC.
S nadšením sa vrhli na pečenie perníčkov, ktoré si
najskôr z cesta povykrajovali, po upečení vyzdobili
a potom aj ochutnali. Vyskúšali si aj pečenie vianočných oblátok. Zhotovovali tiež ikebany z prírodnín,
rôzne vianočné ozdôbky a malé darčeky z korálikov. Strávili sme tu príjemné popoludnie, z ktorého si deti domov odnášali vlastnoručne vyrobené
darčeky, ktorými určite potešia na Vianoce svojich
najbližších.
Kolektív vychovávateliek z „Jednotky“

Vianočná burza
„Štvorky“

Už sa stalo tradíciou, že posledný deň pred Vianočnými prázdninami sa vestibul našej školy
premení na malé trhovisko. Žiaci prinesú hračky,
knižky a rôzne drobnosti, ktoré už nepotrebujú, ale
môžu potešiť iných a za symbolické ceny ich ponúkajú rovesníkom.
Úsmev na tvári detí a výťažok z burzy v hodnote
265,60 eur, ktorý putoval na Červený kríž, bol krásnym začiatkom blížiacich sa prázdnin a vianočných
sviatkov, ktoré sú symbolom radosti a spokojnosti.
„Štvorka“

noviny.ziar.sk

Základná škola na Ul. M. R.
Štefánika č. 17
v Žiari nad Hronom
pre vás opäť otvára bránu školy!
Kedy: 16. januára.
O koľkej: od 15.30 do 17.00 hod.
Pre koho:
pre každého, kto má čas a záujem navštíviť
a prehliadnuť si priestory školy.
Radi privítame malých predškolákov, ktorí sa
určite tešia do školy, ale aj ich rodičov.
V tento deň budete mať príležitosť vidieť, ako sa
naši malí i veľkí žiaci vzdelávajú na vyučovacích
hodinách:
• v anglickom, nemeckom, ruskom jazyku,
• v procese učenia sa s využitím eBeam tabule,
hravé a experimentálne spoznávanie sveta
techniky prostredníctvom stavebnice Lego
WeDo, a jej praktické využitie vo vyučovacom
procese,
• ukážka netradičnej hodiny telesnej výchovy
spojená s výučbou tenisu.
Tešíme sa na vás.
„Dvojka“

Zápis do cirkevnej školy
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Š. Moysesa v Žiari
nad Hronom oznamuje rodičom
detí narodených od 1.9.2006
do 31. 8. 2007, že zápis do 1. ročníka cirkevnej školy sa uskutoční 1. februára
2013 (t.j. piatok) od 9.00 do 16.00 hod.
Sme moderná škola 21. storočia s veľkým srdcom naplneným láskou a vierou v Ježiša Krista,
láskou k deťom a poznaniu.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte
školy, alebo môžete podať prihlášku online cez
stránku www.zssmzh.edu.sk.
Tešíme sa na nových prvákov.
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O
možnosti
predkladania
žiadostí
o poskytnutie finančného príspevku
na podporu vytvárania pracovných miest
v rámci projektu č. XXI
„Podpora vytvárania pracovných miest“
Operačný program
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os 1: Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenie 1.1: Podpora programov v oblasti
podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti
Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti (schéma DM č. 1/2007). Vyhlásené
Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
Číslo: 2/2012/XXI/§54
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia.
Priestor na vašu príležitosť.
Bližšie informácie o NP XXI:
ÚPSVaR Banská Štiavnica,
045/2444251 Ing. Hajduová
www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk,
www.upsvar.sk, www.upsvarbs.sk

13

ŠPORT/INZERCIA

Začíname behať – začíname chudnúť
V poslednom období sa čoraz častejšie stretávame s tým,
že veľa ľudí začína
propagovať zdravý
životný štýl. Prvým
impulzom, ktorý ich
k tomu vedie, je cítiť
sa zdravšie a schudnúť. Okrem zmeny
stravovacích návykov je najúčinnejším spôsobom, ako
dosiahnuť ideálnu
hmotnosť, začať cviMiroslav Čaba, vľavo. čiť. Medzi najobľúbenejšie športy patrí
už niekoľko rokov beh. Aj v našom meste je niekoľko nadšených propagátorov, ktorí mu podľahli. Spoločne vytvorili skupinu hobby bežcov Bež
so mnou.
Možno aj vy patríte medzi tých, ktorí chcú
začať behávať. Či už kondične, alebo rekreačne, určite sa vám zíde zopár užitočných rád,
ako „to“ robiť správne. Svoje otázky môžete
posielať do našej redakcie na adresu mn@ziar.

sk. Pravidelne vám na ne bude odpovedať Miroslav Čaba, ktorý sa bežeckej problematike
venuje už 22 rokov.
Je beh vhodný šport pre každého? Dá sa behať aj v zime?
M. Čaba: Beh a chôdza je pre človeka prirodzený pohyb. Preň nás príroda „vyrobila“, nášmu telu
vyhovuje. Ak beháme, nerobíme nič, čo by mu
prekážalo. Naopak, je prospešný z viacerých hľadísk. Rozvíja kardiovaskulárny systém, posilňuje
svaly, okysličuje organizmus, odplavuje z tela
emisie a zbavuje nás negatívnej energie. Tým,
že nejde o pohyb rotačný v zmysle vertikálnom,
šetrí naše kĺby. Behať môže škôlkar aj dôchodca,
chudý aj obézny, beh všetkým prospieva.
Dá sa behať aj v zime?
M. Čaba: Behať sa dá počas celého roka. Je potrebné sa vhodne obliecť, ak sa oblečiete priveľmi
teplo, prehrejete sa, nadmerne sa potíte a dehydratujete, ak málo je vám zima a beh si neužijete.
Hovorí sa, že neexistuje zlé počasie, len zle oblečený bežec. Ak sa rozhodnete zabehať si v snehu,
budete potrebovať, trailovú obuv, ktorá má výraznejší protišmykový dezén a nepremokne vám.

Vážení klienti,
oznamujeme vám, že okresná
kancelária Komunálnej poisťovne a. s., VIG, bola presťahovaná na Ul. Š.
Moysesa 37, Žiar nad Hronom (areál býv. Účka,
vedľa ZP Dôvera, a. s.).
Tešíme sa na vašu návštevu.
Stavebné bytové družstvo
v Žiari nad Hronom ponúka
spoločenstvám vlastníkov bytov
komplexné správcovské služby.
Bližšie informácie nájdete na www.sbdzh.sk.

sn
diz ovým
ajn
om
!

COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
spotrebné družstvo

praje svojim zákazníkom
šťastný a úspešný
nový rok 2013
noviny.ziar.sk
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Medailová žatva žiarskych cyklistov na cyklokrosovom šampionáte
CYKLISTIKA

Vyvrcholením cyklokrosovej sezóny 2012 boli
v nedeľu 16. decembra v Krupine Majstrovstvá
Slovenska v cyklokrose, ktoré boli zároveň posledným dvanástym kolom Slovenského pohára BCF v cyklokrose. Organizátorom domáceho
šampionátu cyklokrosárov bol Cyklistický klub
Banská Bystrica v spolupráci s členmi CK Krupina.
Majstrovská trať viedla nesmierne náročným
2,3 kilometra dlhým okruhom v okolí futbalového
štadióna v Krupine s povrchmi 10 % asfalt, 70 %
tráva, 10 % škvára a 10 % spevnená poľná cesta.
Na trati bolo všetko, čo patrí k cyklokrosu. Nechýbali schody, umelé prekážky, dlhé a rýchle úseky
na škváre, ako aj náročné technické pasáže. Husté sneženie však spôsobilo miestami až neprejazdnú trať, a tak musela prísť na rad technika.
Časté menenie povrchu trate dokonale preverilo
pripravenosť pretekárov. Každé preteky na snehu
sú nesmierne náročné a je pri nich potrebná
absolútna koncentrácia. Náročný terén si vyžadoval
značnú technickú zručnosť, hlavne v zjazdoch
a zákrutách, kde mnohí pretekári často padali
a tým sa pripravili o možnosť dobrého výsledku.
Kategória starších žiakov absolvovala pretek
na 20 minút a jej víťazom sa suverénnym
spôsobom stal pretekár CyS Žilina, Matúš Štoček.
Vedúci pretekár priebežného poradia Slovenského
pohára, žiarsky cyklista Jakub Varhaňovský, napriek
maximálnemu úsiliu nestačil na svojho súpera
a obsadil druhé miesto. V nesmierne náročných
poveternostných podmienkach zabojovali aj ostat-

ní žiarsky cyklisti, kde žiaci obsadili: Matúš Valuška
deviate, Matúš Černek desiate, Adam Foltán jedenáste a Tomáš Kamenský pätnáste miesto.
Žiarčania sa stali najúspešnejším klubom
Kategória kadetov absolvovala pretek na 30 minút a ihneď po štarte sa z peletónu odpútala trojica pretekárov – Žiarčania Adrian Foltán, Kristián
Zimány spolu s Pavlom Kvietkom zo ŽP Šport Podbrezová. Mimoriadne aktívny bol hlavne Foltán,
ktorý nasadil nesmierne rýchle tempo. V treťom
okruhu musel Foltán pre technickú poruchu meniť
v depe bicykel, a tak o republikovom šampionáte
sa rozhodovalo nakoniec v záverečných metroch
medzi Zimánym a Kvietkom. Vedúci pretekár
priebežného poradia Slovenského pohára, Pavol
Kvietok, potvrdil svoje kvality a napriek presile
Žiarčanov získal titul majstra Slovenska v cyklokrose pred Kristiánom Zimánym. Adrián Foltán
obsadil tretiu priečku. Za predvedený výkon si však
chlapci zaslúžia pochvalu, hlavne Foltán, ktorý urobil preteky. Svoj životný výkon podal Matej Foltán,
ktorý obsadil šieste miesto, Ján Gajdošík bol siedmy, Henrich Hasch deviaty, Nicolas Jelža dvanásty
a Matej Truban trinásty.
Kategória juniorov absolvovala pretek na 40 minút a už od úvodného kola bolo jasné, kto sa dnes
stane majstrom Slovenska. Skúsený cyklokrosár
Šimon Vozár zo ŽP Šport Podbrezová nenechal
nikoho na pochybách, ukázal svoje kvality nazbierané v pretekoch Svetového pohára a suverénnym
spôsobom zvíťazil. Napriek prechodu do vyššej vekovej kategórie sa naši juniori Juraj Bellan a David

Zverko nestratili, podali bojovný výkon a získali
striebro a bronz.
Ihneď po skončení cyklokrosového šampionátu
boli vyhlásené aj celkové výsledky Slovenského
pohára BCF v cyklokrose, kde v kategórii mladších
žiakov putovalo prvenstvo do Žiaru, a to zásluhou
Matúša Černeka, Tomáš Kamenský skončil tretí.
Aj v kategórii starších žiakov putovalo prvenstvo
do Žiaru vďaka Jakubovi Varhaňovskému. V kategórii kadetov obsadil Kristián Zimány druhé
miesto a v kategórii juniorov zvíťazil David Zverko.
Juraj Bellan skončil tretí. Ziskom troch strieborných
a dvoch bronzových medailí sa žiarski cyklisti stali
najúspešnejším klubom šampionátu a zároveň aj
celkovým víťazom Slovenského pohára BCF 2012.
F.S.

Pohár primátora v rukách Prievidze
VOLEJBAL

Vianočný turnaj vo volejbale starších žiačok
o pohár primátora mesta Žiar nad Hronom sa
uskutočnil v sobotu 15. decembra v telocvični
žiarskeho gymnázia. Okrem dvoch domácich
tímov štartovali na turnaji aj Zvolen a Prievidza.
Družstvá sa najprv stretli systémom každý s každým v základnej skupine. V úvodnom dueli zvíťazil
skúsený tím Žiar „A“ nád „béčkom“ 2:0. Hráčky víťazného družstva hrajú kadetskú súťaž, v kádri ich
súpera sú naopak viaceré mladšie žiačky. Potom
prišiel rad na súboj dvoch hosťujúcich družstiev,
ktoré hrajú súťaž kadetiek. Prievidza v ňom celku
poľahky zvíťazila nad Zvolenom 2:0. Víťazstvo 2:0
si zopakovalo aj žiarske „áčko“, keď takýmto po-

merom zdolalo Zvolen a keď Prievidza zdolala Žiar
„B“ 2:0, o všetkom bolo rozhodnuté. V posledných
zápasoch základnej skupiny sa zrodili remízy 1:1,
čo veštilo dramatické a zaujímavé zápasy o umiestnenie. Tak sa aj stalo. V súboji o tretie miesto mladé domáce dievčatá, ktoré v tejto sezóne bojujú
o návrat do najvyššej súťaže starších žiačok, odohrali
so Zvolenom dva vyrovnané sety, po ktorých bol
stav 1:1. Tajbrejk však zvládli Zvolenčanky na výbornú a tešili sa z tretieho miesta. Finálový súboj
bol trochu sklamaním, žiarske dievčatá v ňom nepodali optimálny výkon a tak uľahčili Prievidžankám cestu k víťazstvu 2:0 a zisku pohára primátora
(tg)
Výsledky: Žiar nad Hronom „A“ – Žiar
nad Hronom „B“ 2:0, Zvolen – Prievidza 0:2, Žiar
nad Hronom „A“ – Zvolen 2:0, Žiar nad Hronom
„B“ – Prievidza 0:2, Zvolen – Žiar nad Hronom
„B“ 1:1, Prievidza – Žiar nad Hronom „A“ 1:1.
Tabuľka
1. Žiar n. Hr.„A“ 3 2 1 0 5:1 5 (lopty 147:103)
2. Prievidza 3 2 1 0 5:1 5 (lopty 149:113)
3. Zvolen 3 0 1 2 1:5 1 (lopty 107:139)
4. Žiar n. Hr.„B“ 3 0 1 2 1:5 1 (lopty 100:148)
Zápas o 3. miesto:
Zvolen – Žiar nad Hronom „B“ 2:1
Finále: Žiar nad Hronom „A“ – Prievidza 0:2
Zostava VK MŠK Žiar nad Hronom „A“: Z. Drienková, Z. Hriňová, B. Hrončeková, K. Krajčiová, P.
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Schwarzová, K. Silná, E. Zorkóczyová. Trénerka: V.
Šestáková.
Zostava VK MŠK Žiar nad Hronom „B“: B. Kupčiová, V. Krajčiová, B. Romancová, T. Rihová, K. Kružlicová, V. Šestáková, D. Kartíková. V. Kazárová, K.
Gallová. Tréner: Peter Kollárik, asistent: T. Gemza.
Konečné poradie: 1. VKŽ Prievidza, 2. VK
MŠK Žiar nad Hronom „A“, 3. TJ Slávia TU Zvolen,
4. VK MŠK Žiar nad Hronom „B“.
Najlepšie hráčky jednotlivých družstiev:
VKŽ Prievidza – Ivona Mendelová, VK MŠK Žiar
nad Hronom „A“ – Zuzana Drienková, TJ Slávia TU Zvolen – Romana Fryčová, VK MŠK Žiar
nad Hronom „B“ – Dominika Kartíková.
(tg)
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Proti Žiline bez bodu
BASKETBAL KADETI

MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad Hronom 57:40 (10:7, 15:13, 13:13, 19:7)
Strelci: Skladan 9, Šouc 8, Košťál 8, Kašša 5,
Obert 4, Kadáši 4, Páleník 2.
Aj keď je výsledok stretnutia jasný v prospech
Žiliny, priebeh zápasu bol tri štvrtiny vyrovnaný.
Dokonca Žiarčania boli herne lepší, len úplne zlyhali v koncovke. Nepremieňali jasné strelecké pozície a aj rýchle protiútoky nedokázali dotiahnuť

do konca. Za všetko hovorí štatistika – dvojky 25/5
a spod koša 22/7, a to nepotrebuje žiadny komentár. Jedine s čím možno vyjadriť čiastočnú spokojnosť, je obrana v troch štvrtinách stretnutia.
Academik ŽU Žilina – MŠK BK Žiar nad Hronom
98:66 (26:10, 53:26, 78:47)
Strelci: Kašša 15, Košťál 14, Supuka, Šouc, Obert
6, Skladan 7, Valo, Piatrik 4, Páleník, Mokroš 2.

V zápase hneď od úvodu vládli domáci hráči,
ktorí jednoduchou a najmä presnou hrou ľahko
bodovali. Ani častá zmena obrany i striedanie hráčov nezabránilo vysokému polčasovému výsledku. Po zmene strán sa Žiarčania chytili najmä rýchlymi protiútokmi a lepším doskakovaním pod
oboma košmi. Pekné akcie sa striedali na oboch
stranách, len škoda, že Žilinčania nám nedovolili
priblížiť sa na prijateľnejší výsledok.

Slabšiemu súperovi z Liptova nedali Žiarčania šancu
MŠK BK Žiar nad Hronom – BKM Svit 56:70
(11:16, 33:38, 43:53)
Strelci: Šouc 20, Kašša 11, Košťál 9, Supuka,
Obert, Skladan, Kadáši 4.
Zápas sa začal vyvíjať podľa domácej réžie. Dobrá zónová obrana robila súperovi veľké problémy
a až v druhej štvrtine sa hostia dokázali presadiť.
Zbytočné straty, a najmä slabá streľba Žiarčanov
pustila súpera do 10 bodového vedenia, ktoré
už nevedeli stiahnuť do konca zápasu. Pekné

akcie mali obe družstvá, no menej ich bolo zo
strany domácich, i preto si museli pripísať ďalšiu
zbytočnú prehru.
MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Liptovský
Mikuláš 66:41 (24:20)
Strelci: Koštál 14, Šouc, Supuka 12, Kašša 11,
Skladan 6, Páleník 5, Valo 4, Piatrik 2.
Proti slabšiemu súperovi z Liptova boli kadeti odhodlaní zlomiť sériu prehier, a najmä

ukázať krajší spôsob hry. Asi časté striedanie
a zúfalá strelecká nemohúcnosť držala zápas tri
štvrtiny vyrovnaný. Lepší Žiarčania to dokázali
ukázať až v poslednej štvrtine. Rýchle prihrávky,
rýchle protiútoky a skvalitnenie hry stredných
rozohrávačov pomohli odtrhnúť sa od súpera
na rozdiel 20 bodov, čím konečne peknou hrou
roztlieskali divákov a zápas vyhrali.
Eduard Frický, tréner
a Miloš Slávik, asistent

Hladká výhra proti Handlovej
BASKETBAL - STARŠÍ MINI

ŠBK Handlová – BK MŠK Žiar nad Hronom
14:52 (6 –13, 6 – 12, 2 – 17, 0 – 10)
Strelci: Novák 15, Horváth 12, Ďurica 7, Golebiowski 4, Bača 4, Kucej 4, Krajčovič 2, Ihring 2,
Švec 2.
ŠBK Handlová – BK MŠK Žiar nad Hronom
19:44 (4 - 20,3 - 14,6 - 2,6 – 8)
Strelci: Krajčovič 11, Horváth 10, Ďurica 5, Golebiowski 4, Bača 4, Dekýš 2, Novák 2, Grochal 2,Ku-

cej 2, Truben 2.
Ďalšie dve výhry si na svoje konto pripísali
starší minibasketbalisti, ktorí v predohrávke
zdolali hráčov z Handlovej na ich palubovke.
Obidva zápasy sa niesli pod taktovkou Žiarčanov, ktorí dominovali pod oboma košmi. Rozdiel
v skóre mohol byť aj oveľa väčší, ale ani naše družstvo sa nevyvarovalo veľkému množstvu stratených lôpt a nepremenených streleckých pokusov

priamo spod koša. Možno k tomu prispela aj zima
v telocvični a basketbalové koše v žalostnom
stave. To však nemalo mať vplyv na tak skúsené
a dlhodobo trénujúce družstvo Žiarčanov. Opak
bol však pravdou a polovica našich skúsenejších
hráčov sa prispôsobila hre súpera a nedokázala
sa vôbec presadiť proti chlapcom, ktorí trénujú
1 – 3 roky.
Juraj Horváth, tréner

Volejbalové výsledky mládeže
VOLEJBAL - JUNIORKY I. LIGA VÝCHOD

9. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – VK Spišská
Nová Ves 1:3 (-16, -21, 23, -18)/2:3 (23, -18, 18,
-30, -8)
V úvodnom zápase sa hral v studenej športovej hale slabší volejbal. Domáce dokázali získať za nepriaznivého stavu 0:2 tretí set, ktorý
vyhrali 25:23. Štvrtý set však opäť ovládli Spišiačky 25:18 a v celom stretnutí zvíťazili 3:1.
Úvod druhého zápasu patril domácim dievčatám,

ktoré sa setom 25:23 ujali vedenia. Hostky sa však
skoncentrovali a setom 25:18 vyrovnali na 1:1.
Za tohto stavu podali domáce veľmi dobrý výkon a
zásluhou víťazstva v treťom sete 25:18 už v predstihu rozhodli, že v stretnutí určite zabodujú. V mimoriadne dramatickom štvrtom sete Žiarčanky nevyužili niekoľko mečbalov a prehrali ho 30:32. Tajbrejk
si už hostky ujsť nenechali a setom 15:8 rozhodli
o svojom víťazstve 3:2.
(tg)

KADETKY -MSR STRED - JUH

18
18
18
18
18
18
18
18

14
15
10
6
5
5
2
0

3
1
1
3
1
1
0
0

1
0
1
0
1
2
0
0

0
0
0
2
3
0
0
0

0
1
1
2
2
4
0
0

0 54:5
1 49:7
5 37:21
5 33:30
6 29:36
6 28:35
16 6:48
18 0:54

10 3
7 4
11 0
6 3
2 5
4 2
4 2
1 0
0 1

1
1
1
1
1
1
0
1
0

0 0 2 42:11
1 0 3 38:18
0 3 1 39:14
0 2 4 32:23
2 3 3 31:31
0 3 6 24:31
1 2 7
22:32
2 5 7 15:44
1 2 12 7:46

41
36
35
29
25
20
19
7
4

MLADŠIE ŽIAČKY - MSR STRED JUH

Kadetky – MSR Stred – Juh
9. kolo: TJ Slávia TU Zvolen – VK MŠK Žiar
nad Hronom 0:3 (-16, -10, -4)/0:3 (-10, -8, -17)
Tabuľka
1. Poltár
2. Hnúšťa „A“
3. B. Bystrica
4. Žiar n. Hr.
5. Krupina
6. Brusno
7. Hnúšťa „B“
8. Zvolen

Tabuľka
1. L. H
16
2. Košice 16
3. Poltár 16
4. S. N. Ves 16
5. Hnúšťa 16
6. V. n. Top. 16
7. B. Byst. 16
8. Žiar
16
9. Zvolen 16

53
48
35
29
23
22
6
0

9. kolo: VK Slovan Rimavská Sobota – VK MŠK
Žiar nad Hronom 3:0 (10, 4, 11)/ 3:0 (11, 10, 15)
Tabuľka
1. B. Bystrica
2. Krupina „A“
3. R. Sobota
4. Žiar n. Hr.
5. Hnúšťa
6. Poltár „A“
7. Poltár „B“
8. Brusno
9. Krupina „B“
10. Zvolen

18
16
18
18
18
16
18
18
18
18

13
9
12
8
8
6
4
2
1
0

0
4
0
2
2
1
0
1
1
0

3
0
1
2
1
4
1
0
2
0

2
1
1
1
1
2
2
2
0
2

noviny.ziar.sk

0
0
2
2
3
1
2
0
0
1

0
2
2
3
3
2
9
13
14
15

52:12
41:13
43:17
40:24
38:25
38:24
21:41
13:46
12:47
5:54

47
40
39
35
33
31
16
11
10
2

Z druhého stretnutia junioriek Žiar nad Hronom –
Spišská Nová Ves (2:3). Foto: tg.
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Karatisti na medzinárodnej scéne opäť úspešní
KARATE

V nedeľu 9. decembra 2012 sa v Nitre konal
medzinárodný mládežnícky turnaj v karate
Kachican Cup 2012. Popri slovenských pretekároch štartovali na turnaji aj pretekári z Čiech,
Maďarska a Ukrajiny.
V konkurencii pretekárov zo 42 klubov sa našim
pretekárom z Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom
podarilo opäť medailovo presadiť.
V disciplíne súborné cvičenia kata nás reprezentovali Šimon Sečkár a Roman Debnár. Romanovi
sa darilo viac, keď sa nakoniec prebojoval do boja
o tretie miesto. Napriek peknému výkonu mu však
nakoniec ostala nepopulárna zemiaková medaila.
V disciplíne športový zápas kumite to už bolo veselšie. V úvodných kategóriách nastúpili naši menej
skúsení pretekári. Aj keď sa neumiestnili, určite získali cenné skúsenosti. Keď sa však k slovu dostali
naši skúsení pretekári, bolo jasné, že bez medailí
domov nepôjdeme.

Veisová porazila
úradujúcu majsterku sveta
Prvej sa podarilo zabodovať Natálii Rajčanovej,
ktorá ani vo finále nedala súperke šancu a zdolala ju pred časovým limitom. O jedinú chlapčenskú
medailu sa postaral Michal Výrostko, ktorý našiel
premožiteľa len vo finále. V mladších dorastenkách
sme mali dve pretekárky. Nina Jelžová sa prebojovala do semifinále, kde ju porazila najtesnejším rozdielom domáca pretekárka. Nina v zápase o tretie
miesto však nezaváhala. Z druhej strany pavúka
sme mali Dominiku Veisovú. Dominike sa v eliminačných kolách podarilo poraziť úradujúcu majsterku republiky. Vo finále si potom už vychutnala
svoje celkové víťazstvo.
Všetkým pretekárom ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho klubu i mesta.
Mgr. Ľubomír Striežovský,
tréner Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom

Zimné majstrovstvá SR v plávaní mladších žiakov
Žiarske „delfínčatá“ na majstrovstvách uspeli
Začiatkom decembra uplynulého roku sa
v Dolnom Kubíne stretlo 164 najlepších plavcov
z celého Slovenska na zimných Majstrovstvách
Slovenskej republiky.
Zo žiarskeho plaveckého oddielu sa na tieto majstrovstvá nominovali dvaja plavci: Alex Karkuš a
Ema Barančoková. Počas troch dní bojovali v najsilnejšej konkurencii. Aj keď sa ani jednému z nich
nepodarilo vyplávať medailové umiestnenie, žiarske farby nezahanbili.
Alex Karkuš sa dvakrát umiestnil na 4. mieste
(50 m voľný spôsob a 200 m motýlik), dvakrát
na 6. mieste (100 m znak a 100 m motýlik), ďalej obsadil 7. miesto (100 m polohový pretek), 8. miesto

(400 m polohový pretek), 11. a 12. miesto (100 m
a 200 m voľný spôsob). Z ôsmich disciplín si však
sedemkrát zlepšil svoje osobné rekordy.
Ema Barančoková sa najlepšie umiestnila
v disciplínach na 800 m voľný spôsob, kde obsadila 10. miesto a v disciplínach 400 m voľný spôsob a 100 m znak 11. miesto, 200 m voľný spôsob
a 200 m znak 15. miesto, 100 m voľný spôsob
16. miesto a 50 m voľný spôsob 22. miesto. Svoje osobné rekordy zlepšila v piatich disciplínach.
Spomedzi 40-tich najlepších plaveckých klubov
Slovenska sa žiarsky Delfín v celkových zlepšeniach
pretekárov umiestnil na peknom 15. mieste.
Plavecký klub Delfín

Po prvej časti súťaže Žiarčanky na siedmom mieste
VOLEJBAL - ŽENY EXTRALIGA

12. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – KV
MŠK Oktan Kežmarok 3:2 (22, -23, -17, 22, 15)
V priamom boji o play-off začali lepšie Podtatranky.
V koncovke sa však k výbornému výkonu vyburcovali domáce a set získali v pomere 25:22. Kežmarok sa však nevzdával a druhý set už dotiahol
k víťazstvu 25:23. Dôležitý tretí set nezačali domáce
vôbec dobre a aj keď v závere stiahli náskok hostí,
tie nakoniec set vyhrali a ujali sa vedenia. Set však
naše dievčatá nezačali dobre, no práve po druhom
technickom tajme nastal zlom. Dievčatá výborne útočili i bránili a set nakoniec získali v pomere
25:22 a vynútili si tajbrejk. V ňom začali vynikajúco,
viedli, no opäť sa nevyhli zaváhaniam. Aj posledný
skrátený set tak končil drámou. Šťastne z nej vyšli

Žiarčanky, ktoré ho vyhrali 17:15.
(tg)
13. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – COP Nitra
0:3 (-15, -26, -12)
Žiarska športová hala takýto zápas nečakala. Veď
v prípade očakávaného víťazstva by sa naše volejbalistky priblížili Nitrankám na „dostrel“. Takto sa
však náskok olympioničiek na piatom mieste tabuľky zvýšil už na 8 bodov. Dobrý výkon podali Žiarčanky len v druhom sete. Prehrávali 2:8 i 11:16, no
v koncovke sa na súperky dotiahli. Mladé nitrianske volejbalistky však záver setu zvládli a vyhrali
ho 28:26. Po dramatickom druhom sete však naše
dievčatá podali v tom treťom podpriemerný výkon,
prehrali ho 12:25 a celý zápas 0:3.
(tg)

14. kolo: VK Spišská Nová Ves – VK MŠK Žiar
nad Hronom 3:0 (17, 21, 22)
Domáce v stretnutí jednoznačne dominovali.
V prvom a druhom sete nepustili domáce Žiarčanky k ničomu a tie len doťahovali ich náskok.
V treťom sete žiarske dievčatá viedli na prvom
technickom tajme 8:6, no domáce od tohto stavu
opäť zapli na vyššie obrátky a uhrali víťazstvo 3:0.
Tabuľka

1. Pezinok
2. Paneurópa
3. UKF Nitra
4. S. N. Ves
5. COP Nitra
6. Kežmarok
7. Žiar n. Hr.
8. Vivus

14
14
14
14
14
14
14
14

12
11
10
9
5
3
2
0

0
1
0
0
1
1
1
0

0
0
0
0
1
1
2
0

2
2
4
5
7
9
9
14

36:12
37:9
34:15
30:19
22:28
14:33
16:35
4:42

36
35
30
27
18
12
10
0

