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V tomto čísle:
ŠKOLÁCI SA UČIA TOLERANTNOSTI

V meste možno pribudnú bytové domy

Hlavným cieľom projektu Výchova k tolerancii
je predísť agresívnemu správaniu a šikanovaniu
na II. stupňoch základných škôl. Projekt vypracovalo Občianske združenie ZA ŽIAR a v súčasnosti
sa realizuje v dvoch základných školách v meste.
Strana 5.

STRANA 2

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

Zápis do prvého ročníka základných škôl sa
uskutoční vo februári. Týka sa detí narodených
od 1. septembra 2005 do 31. augusta 2006. Ak
si rodič takéhoto dieťaťa nesplní zákonnú povinnosť a dieťa do školy nezapíše, môže mu byť uložená pokuta. Viac sa dozviete na 3. strane.

Žraloky
na námestí

MLIEČNY AUTOMAT ZAZNAMENAL
POKLES PREDAJA

Mliečny automat,
ktorý sa nachádza
na Ul. M. R. Štefánika, zaznamenal
pokles tržieb. Otvorený a sprístupnený
verejnosti bol v lete
2010 a prevádzkuje
ho PD Lovčica - Trubín. Strana 5.

STRANA 6

Minizoo sa rozrástla
o osem kozliatok

NOVÉ SMETNÉ KOŠE POZNAČILI VANDALI

Nové smetné koše na komunálny odpad, ktoré
sú postupne rozmiestňované po celom meste,
už stihli poznačiť vandali. Páchateľ môže dostať
blokovú pokutu do výšky 33 eur. Viac na 3. strane.

21. 2. 2012

FAŠIANG
v meste

STRANA 2

Poslanecká kancelária
otvorená od 18. januára
každú stredu.
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SPRAVODAJSTVO

V meste možno vyrastú nové bytové domy
Spoločnosť Remeslo stav pripravuje v severnej časti mesta výstavbu bytových domov a rodinných domov. V tejto súvislosti oslovila mesto
Žiar nad Hronom.
Bytové domy by sa mali nachádzať v okrajovej
časti mesta, za už existujúcimi tromi panelákmi
v smere na Handlovú. Prvý krok, ktorý sa musí urobiť, aby sa výstavba mohla zrealizovať, je zmena
územno-plánovacej dokumentácie mesta. Martin
Baláž, hovorca mesta: „Územno-plánovacia dokumentácia mesta hovorí o tom, že v tejto časti je
naplánovaná priemyselná zóna, a z časti je tu aj
orná pôda. Územný plán je základný dokument,
ktorý hovorí o tom, čo a kde sa môže stavať a akým
spôsobom sa má mesto rozvíjať. Dokument je, samozrejme, živý a pravidelne sa, na základe potrieb
a zmeny vývoja, robia zmeny v územných plánoch.
Čo sa týka nášho mesta, ide už o tretiu zmenu plánu.“ Územno-plánovacia dokumentácia bola schválená v apríli 2009. Prvá zmena sa týkala menšej plochy v Šášovskom Podhradí, druhá zmena, ktorá sa
týka výstavby Malej vodnej elektrárne v Šášovskom
Podhradí, sa zatiaľ neschvaľovala . Tretia zmena sa
týka práve bytovej výstavby v severnej časti mesta.
„Vždy, keď príde žiadosť o zmenu územného plánu, je mesto povinné túto žiadosť prerokovať a dať
na schválenie mestskému zastupiteľstvu,“ vysvetlil
hovorca žiarskeho magistrátu. Mesto ako orgán
územného plánovania preto zabezpečí obstarávanie zmien územnoplánovacej dokumentácie v súlade so stavebným zákonom. V rámci tohto procesu sa k zmene vyjadria aj dotknuté orgány. „Tiež sa
k tomu môžu vyjadriť občania. V poslednom čísle
Mestských novín, na mestskej webovej stránke
a v mestskom rozhlase sme o tomto procese v súvislosti so zmenou územného plánu mesta informovali. Každý mal možnosť do 23. januára nahliadnuť do vypracovaného Návrhu Zmien a doplnkov
č. 3 územného plánu mesta. Prípadné pripomienky
sa vyhodnotia a zapracujú do dokumentácie, ktorá
bude predložená poslancom,“ konkretizoval Martin
Baláž.

Obe vizualizácie (aj na titulnej strane) majú iba informatívny charakter.
Na titulke je zachytené, o ktorú lokalitu ide.
V 1. ETAPE CHCE SPOLOČNOSŤ POSTAVIŤ
DVA BYTOVÉ DOMY

Pokiaľ bude zmena schválená, investor, v tomto
prípade Remeslo stav, môže ďalej konať. To znamená, že podá žiadosť o územné rozhodnutie stavby
na stavebný úrad a keď mu ju úrad vydá, požiada
o stavebné povolenie, po získaní ktorého môže začať stavať.
Podľa neoficiálnych informácií by spoločnosť
chcela v 1. etape postaviť dva bytové domy so 48
1- až 3-izbovými bytmi a pripraviť pozemky na výstavbu 13 rodinných domov. Naprojektovaných je
však do budúcnosti až šesť bytových domov. Súčasťou výstavby je aj infraštruktúra a parkoviská.
Dva bytové domy, každý po 24 bytov, by mali tri
podlažia. V oboch domoch je plánovaná aj výstavba jedného bezbariérového bytu.
Mesto pozitívne vníma aktivitu spoločnosti Remeslo stav. „Každý, kto má reálny projekt, v tomto
prípade aj pozemky, know-how a prostriedky na to,
aby niečo zrealizoval, je v Žiari nad Hronom vítaný. Bytová výstavba u nás doslova spí už niekoľko
rokov. Od pádu komunizmu sa tu postavil iba jeden bytový dom. A ani výstavba rodinných domov

nenapreduje rýchlym tempom,“ uviedol ďalej hovorca mesta a dodal: „Zdá sa nám vhodné otvoriť
možnosť, aby sa mesto rozvíjalo smerom na sever.
Je logické, že ak sa má mesto rásť, nech sa rozvíja
smerom, kde je ešte nedotknuté prostredie. V našom prípade je to práve smerom na sever. Keby sa
výstavba zrealizovala, bol by to začiatok podnetu
do budúcnosti.“
Hovorca tiež pripustil, že existuje i taká možnosť,
že by v postavených bytových domoch boli nájomné byty. A to v takom prípade, že by do toho vstúpilo mesto. „My nechceme byť investor, ani žiadnu
výstavbu financovať. Do úvahy prichádza jediná
možnosť, že ak by mesto získalo financie zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotáciu z ministerstva,
dva bytové domy by sme kúpili. Ale to je zatiaľ iba
hypotéza.“ Úver zo ŠFRB je samofinancovateľný, to
znamená, že v horizonte 30 rokov mesto štátu splatí úver z prostriedkov, ktoré vyzbiera na nájomnom.
Mesto to nezaťažuje ani primárne v rozpočte, ani
na úrokoch a štátom sú tieto úvery nastavené tak,
že sa nezaratúvajú do zadlženosti.
V súčasnosti eviduje mesto 62 žiadostí o pridelenie nájomného bytu.
(li)

Do minizoo pribudlo osem kozliatok
V žiarskej minizoo, ktorá sa nachádza v Parku Štefana Moysesa, sú návštevníci zvyknutí
na skupinku kamerunských kôz. Niekoľko dní
pred Vianocami k nim pribudli nové prírastky.
Kým donedávna obývalo vyhradenú časť minizoo
spolu osem samcov a samíc, teraz je ich šestnásť.
Peter Jagoš, vedúci prevádzkového úseku Technických služieb, s. r. o.: „Počet sa rozrástol cez víkend
pred Vianocami. Kozliatka sa rodili postupne asi
štyri dni. Máme tak 3 kozičky a 5 capkov. V súčasnosti je tak v minizoo 16 zvierat, všetko koza kamerunská.“
Žiarsku minizoo v súčasnosti prevádzkujú
mestské technické služby.
Mestské technické služby, ktoré v súčasnosti mestskú minizoo prevádzkujú, majú aj plány
do budúcnosti. Peter Jagoš netají, že v budúcnosti by mohli k spomínaným zvieratám pribudnúť

ďalšie. „Doplnenie sa bude, samozrejme, odvíjať
od financií. Zatiaľ nám postačujú iba na súčasný
počet 16 zvierat.“ Určité zmeny v minizoo však nastanú. Týkať sa budú najmä technického vybavenia
ako je oprava krmelcov či prístrešku.
Kozičkám dajú mená žiarske deti
I keď nové prírastky sú už mesiac staré, stále nemajú mená. Ako povedal Peter Jagoš, vymyslieť by
im ich mohli žiarske deti. „Touto cestou vyzývame
všetky deti, ktoré majú radi zvieratká a chodia navštevovať aj tie do nášho parku, aby im vymysleli
nejaké zaujímavé, ale hlavne pekné mená.“ Ak viete o nejakom peknom mene, ktoré by sa hodilo
mladej kozičke alebo capkovi, svoje tipy môžete
zasielať mailom do redakcie Mestských novín. Všetky nápady zozbierame a odovzdáme ich pracovníkom technických služieb, aby vybrali tie najlepšie.
Exotické plemeno kôz kamerunských je označova-

né ako zakrpatené. Ich živá hmotnosť totiž dosahuje len 15 až 25 kg. Na chov sú veľmi nenáročné. Ich
hlavný úžitok je prevažne v spásaní nekvalitných
pasienkov. Často sa preto chovajú len ako okrasné
zvieratá. Najčastejšie sú čierno sfarbené. Samce sú
o niečo väčšie a majú aj mohutnejšie rohy. Tento
druh zvierat sa dobre pohybuje po kameňoch a
strmých skalách, dokonca môže vyliezať na nízke
stromy.
(li)
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Žiarčania sú
s ozonizáciou vody spokojní

Budúcich prvákov čaká zápis
Každý rok sa zápis do prvého ročníka základných škôl koná od 15. januára do 15. februára.
Tento rok sa v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta uskutoční zápis v nedeľu
12. februára a v pondelok 13. februára.
Všetky oznámenia o zápise sú zverejnené
na webovej stránke mesta, jednotlivých škôl,
na informačných tabuliach materskej školy a jej
elokovaných tried, v Mestských novinách a v televízii ATV. Adriana Giláňová, metodička Odboru školstva a športu: „V nedeľu 12. februára sa zápis uskutoční v čase od 10.00 do 15.00 hod. a v pondelok
13. februára od 9.00 do 16.00 hod. Zápis sa týka detí
narodených od 1. septembra 2005 do 31. augusta
2006 a, samozrejme, aj detí, ktoré dostali rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky v minulom školskom roku.“ Žiak si plní povinnú školskú
dochádzku v školskom obvode, v ktorom má trvalé
bydlisko, ak sa zákonný zástupca nerozhodne inak.
Mesto má prijaté Všeobecné záväzné nariadenie
o školských obvodoch. Ak sa Rodič rozhodne, že
pre svoje diaťa vybere inú školu ako určenú v školskom v školskom obvode, môže tak urobiť so súhlasom riaditeľa školy do ktorej sa hlási. „Škola pri
vydávaní rozhodnutí najprv uprednostňuje tie deti,
ktoré jej obvodovo patria.Potom vydáva rozhodnutia o prijatí deťom, ktoré jej obvodovo nepatria.
Keďže v súčasnosti už nie sú limity naplnenosti
tried také, ako boli legislatívne určené do leta 2011,
môže zriaďovateľ určiť vyšší počet detí v triedach.
Takže už to nie je ohraničené tak ako v minulosti,“
spresnila Adriana Giláňová.
V prípade, že sa rozhodnete so svojím dieťaťom
absolvovať zápis v inej škole, do akej obvodovo
patríte, nie je potrebné to nikomu vopred oznamovať. Školy si medzi sebou vymieňajú zoznamy zapísaných detí a po zápise z nich vedia vyseparovať,
deti ktoré k nim patrili a sú zapísané na inú školu,
príp. ktoré k nim nepatria a chcú sa prihlásiť na ich
školu. Stávajú sa však aj také prípady, že svoje dieťa
chcete zapísať do školy v inom meste. „V takom prípade mestského úradu, v ktorého zriadovateľskej
pôsobnosti je škola, vyplynie oznamovacia povinnosť voči mestskému úradu, v ktorého územnej pôsobnosti má dieťaťa trvalý pobyt. Pre mestský úrad
je však lepšie túto skutočnosť oznámiť vopred, aby
sa nestalo, že rodič bude oslovovaný, že jeho dieťa si neplní povinnú školskú dochádzku a nebolo
na zápise,“ konkretizovala ďalej Adriana Giláňová.
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AK DIEŤA NEABSOLVUJE ZÁPIS,
RODIČOVI HROZÍ FINANČNÁ POKUTA

Nemalo ba sa stať, že dieťa neabsolvuje zápis
do žiadnej školy. Každé dieťa, ktoré dosiahlo potrebný vek, musí absolvovať zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky(ďalej len PŠD). „Keď vaše
dieťa absolvuje zápis a javí sa pochybnosť o školskej zrelosti, pedagóg, psychológ alebo špeciálny
pedagóg odporučí vyšetrenie zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Dnes už nie je možné, že sa rozhodnete nedať dieťa na zápis a dáte
mu odklad. Aby mohlo mať dieťa odloženú povinnú školskú dochádzku, je potrebné vyšetrenie školskej zrelosti zariadením výchovného poradenstva
a prevencie, žiadosť zákonného zástupcu a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast,“ vysvetlila ďalej Adriana Giláňová. Ak si rodič nesplní
zákonnú povinnosť a neprihlási dieťa na plnenie
PŠD, dopustí sa priestupku v súlade s paragrafom
37 zákona č.596/2003 Z. z., za ktorý mu môže byť
uložená pokuta až do výšky 331,50 eur.
Ak patríte k tým, ktorých dieťa potrebuje v škole bezbariérový prístup, tiež si môžete vybrať,
do ktorého školského zariadenia svoje dieťa chcete
zapísať. „Najlepšie bezbariérové podmienky máme
v Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika. Samozrejme, každá škola má bezbariérové vybavenie
v miere, ktorá mu to v rámci stavebných možnosti
dovoľuje. “
Každá škola bude mať pred zápisom Dni otvorených dverí. Je preto v záujme každého rodiča, aby
sa do konkrétneho školského zariadenia išiel aj
so svojim dieťaťom pozrieť, získal informácie napríklad z webovej stránky školy o jej profilácii,
o školskom vzdelávacom programe a podľa toho
sa rozhodol. „Na záver by som chcela dodať, že školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú na vysokej odbornej, ako aj materiálno technickej úrovni
s množstvom výpočtovej techniky a iného materiálno-technického vybavenia,“ uviedla na záver Adriana Giláňová.
(li)

Ako iste viete, v letných mesiacoch minulého
roku sa v krytej plavárni začalo s úpravou vody
ozonizáciou. Kým dovtedy bola voda v bazénoch
chlórovaná, teraz ju vo väčšine nahradil ozón. Ozonizáciou sa upravuje približne 80 percent vody. To
pre návštevníkov plavárne znamená menej chémie
a chlórového zápachu.
Po niekoľkých mesiacoch sme sa na plaváreň
vrátili. Zistili sme, že návštevníci plavárne, a predovšetkým pravidelní plavci, sú s úpravou vody novou technológiou spokojní. Rozdiel v úprave vody
chlórom a ozónom si dokonca všimli hneď. Kladne
hodnotia ozón vo vode aj mamičky s deťmi, ich
návštevnosť na plavárni za posledný polrok stúpla.
(li)
OZNAM

Zbor pre občianske záležitosti Človek – človeku v Žiari nad Hronom, ktorý po obsahovej
stránke zabezpečuje občianske pohreby, sobáše, uvítania detí do života, životné jubileá, jubilejné sobáše, spomienkové slávnosti, podujatia
pre darcov krvi, učiteľov, športovcov, matky,
seniorov mesta, prijatia v obradnej sieni, hľadá
talentovaného, nadaného recitátora a moderátora.
Požiadavky:
1. Záujem o prácu s umeleckým slovom.
2. Prirodzený prejav na verejnosti.
3. Správna spisovná výslovnosť.
4. Improvizačné schopnosti.
5. Príjemný vzhľad a vystupovanie.
6. Vek 18 – 50 rokov.
Možnosti:
1. Recitovanie na obradoch a slávnostiach.
2. V prípade záujmu a schopností moderovanie kultúrnych podujatí.
3. Získavanie nových skúseností v práci
so slovom.
4. Priestor na vlastnú sebarealizáciu.
5. Finančné ohodnotenie.
Kontakt: hloskova@mskcentrum.sk,
mobil: +421907805025.

Na nové smetné koše sa už podpísali vandali
Ako sme vás v minulom čísle informovali,
v rámci mesta sa začali osádzať nové smetné
koše na separovaný odpad. I keď ešte nie sú
umiestnené vo všetkých častiach mesta, niektoré z osadených si už stihli „označiť.“ A to priamo
tam, kde postupne pribudnú plagáty informujúce o správnom spôsobe separovania.
Nové nádoby sa nemali čas ešte ani „udomácniť“
na svojom novom mieste a na odbor životného
prostredia už prichádzajú podnety o ich poškodzovaní. Ivana Martincová, vedúca OŽP: „Je to smutné,
že majetok nás všetkých, ktorý má slúžiť občanom
na to, aby sme mali kam uložiť odpad na verejnosti a žiť tak v kultúrnom a čistom prostredí, sa stáva terčom ničenia.“ Prvé podnety o poškodzovaní
nových košov dostal odbor životného prostredia
o postriekaní informačnej časti niekoľkých ko-

šov graffiti písmom. Následne na to bolo zo strany
oprávnenej osoby nahlásené poškodenie nového
koša vytrhnutím krycej časti koša a monitoringom zamestnancom v teréne boli zistené ďalšie
poškodené koše, jedným z nich odpadkový kôš
na Námestí Matice slovenskej obstaraní z projektu
Rekultivácie námestia.
Vladimír Mališ, náčelník MsP: „Niektoré časti
mesta sú monitorované kamerovým systémom,
a tak v spolupráci s občanmi, oprávnenou osobou
a mestskou políciou vieme operatívne zistiť osobu,
ktorá konala protiprávne. Po zistení protiprávneho
konania môže príslušník mestskej polície v zmysle
priestupkového zákona č. 372/1990 Z. z. páchateľovi uložiť blokovú pokutu vo výške do 33 eur.“ V prípade, že vec nie je riešená v skrátenom blokovom
konaní, tento skutok sa zdokumentuje a spisový
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materiál sa postupuje na ďalšie
správne konanie na správny orgán, ktorým je Obvodný úrad,
Odbor všeobecnej vnútornej
správy. V konečnom dôsledku
osoba uznaná za vinnú v protiprávnom konaní okrem sankcie
(pokuty) musí uhradiť aj spôsobenú škodu, ktorá pri novom
koši môže činiť až 1000 eur.
„Žiadame občanov, ktorým nie je poškodzovanie
verejného majetku ľahostajné, aby v prípade, že
zistia, alebo sú svedkami poškodzovania nielen
nových zberných nádob túto protiprávnu činnosť
bezokladne nahlásili osobne alebo telefonicky
na Mestskú políciu v Žiari nad hronom,“dodala
na záver Ivana Martincová.
(li)
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Odpad v stojiskách počas vianočných sviatkov
V roku 2011 sme sa niekoľkokrát venovali
téme tvorby a likvidácie čiernych skládok v stojiskách a pri stojiskách, alebo aj odpadu uloženému mimo miesta na to určeného na verejnom
priestranstve či v prírode.
Téma čiernych skládok je neustále pripomínaná
a aktualizovaná v mestských novinách, v reportážach miestnej televízie alebo na stretnutiach
s predsedami bytových spoločenstiev a zástupcami vlastníkov bytov s cieľom oboznámiť občanom
ako nakladať s odpadom. Stojiská a ich čistota je
zo strany zamestnancov odboru životného prostredia v spolupráci s pracovníkmi Technických služieb
Žiar nad Hronom, a. s. neustále monitorovaná
a v prípade, že stojisko je znečistené, začína konanie s cieľom nápravy.
Počas vianočných sviatkov sa zaznamenal zvýšený počet stojísk zberných nádob, v ktorých sa nachádzal odpad umiestnený mimo zberných nádob.
Po zmonitorovaní situácie v teréne jednoznačne
vyplynulo, že bolo nesprávne nastavené množstvo a frekvencia vývozu komunálneho odpadu
v jednotlivých stojiskách, čo následne spôsobilo
extrémne hromadenie odpadu, ktoré občania nemali prakticky kam ukladať. Mesto Žiar nad Hronom a spoločnosť Technické služby Žiar nad Hronom, a. s. pred vianočnými sviatkami informovalo
poplatníkov o potrebe nahlásenia mimoriadnych
vývozov v snahe predísť situácii nahromadenia
odpadu, ktorý nie je možné kam uložiť. Informácia bola uvedená na webovej stránke mesta,
na úradnej tabuli ako aj v rozhlase už v prvej polovici decembra. Niektoré bytové spoločenstvá
ako BSD č. 551, BSD č. 559, BSD č. 425,427, BSD
č. 597, BSD č. 491, BSD č. 489 a 460, BSD č. 897 si
mimoriadne vývozy nahlásili a predišli tak situácii,
že obyvatelia nemali kam ukladať odpad. Splnili si
zákonnú povinnosť a zabezpečili svojim občanom
príjemné sviatky aj tým, že sa nemuseli pozerať
na hromady odpadu vo svojom stojisku, ktorý
nemal byť kam uložený. Sme radi, že informácie
podané v snahe predísť neporiadku a problémom
zobrali tieto bytové spoločenstvá ako fakt a upravili
svoje vývozy o zvýšenú produkciu odpadu počas

vianočných sviatkov, čo sa stáva tradične každoročne ako jav spojený s Vianocami.
Niektoré bytové spoločenstvá sa na zvýšenú tvorbu komunálneho odpadu vôbec nepripravili, ba ju
až podcenili. Nenahlásili si potrebu vykonania mimoriadne vývozu odpadu, čím došlo k hromadeniu
odpadu aj mimo zberných nádob, ktoré boli totálne
preplnené. Výsledok môžete vidieť na fotografiách.
Takáto situácia je porušením niekoľkých ustanovení všeobecne záväzného nariadenia a je neakceptovateľná. V prípade, že občania majú vedomosť,
že frekvencia vývozu v ich stojisku je nedostatočná,
je dôležité, aby sa obrátili s požiadavkou o úpravu
u svojho predsedu bytového spoločenstva či zástupcu vlastníkov bytov.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2009
§ 4 odd. 5 písm. d) hovorí jednoznačne, že „povinnosťou oprávnenej osoby je v deň zberu a prepravy vyčistiť stojisko ...pričom, ak sa odpad nachádza
mimo zbernej nádoby, oprávnená osoba tento
naloží do merateľných litrových plastových vriec
a takto zistené množstvo sa vynásobí príslušnou
sadzbou určenou vo VZN o miestnom poplatku
za KO a DSO“. To v praxi znamená, že v prípade,
ak sa odpad nachádza mimo zbernej nádoby, zamestnanci oprávnenej osoby tento odpad naložia
do merateľných litrových plastových vriec, správca
miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad zdokumentuje počet a objem
vriec po naložení odpadu do nich, a takto zistené
množstvo sa vynásobí príslušnou sadzbou určenou vo VZN o miestnom poplatku za KO a DSO.
Podľa platného a záväzného VZN o miestnom
poplatku za KO a DSO je základná sadzba 0,023 €
za liter odpadu, v prípade, že ide o odpad, ktorý sa
nachádza mimo zbernej nádoby je spoplatnený
vo výške € 0,053 za liter odpadu. Takouto vyššou
sadzbou je spoplatnený aj objem zbernej nádoby
na separované zložky, v prípade, ak sa v nádobe
na triedenú komoditu nachádza iný odpad, ktorý
do tejto nádoby nepatrí alebo znehodnotí objem
tejto nádoby. V prípade, že sa kontrolou zistí porušenie všeobecne záväzného nariadenia a v stojisku
sa nachádza čierna skládka mimo nádob, alebo sú

nádoby na triedené zložky znehodnotené iným odpadom, správca dane v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku určí
poplatok vo vyššej sadzbe za liter odpadu.
V záujme predchádzania znečistených stojísk
odporúčame predsedom bytových spoločenstiev
nastaviť adekvátnu frekvenciu vývozu komunálneho odpadu a preventívnym opatrením je aj zabezpečenie upratovacej služby vo svojom stojisku.
Zároveň pripomíname, že všetky zmeny potrebné
k určeniu poplatku je poplatník povinný ohlásiť
správcovi dane najneskôr do 31. januára.
OŽP

Stojisko 19.

Stojisko 94.

Stojisko 66.

OZNAM

Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné v zmysle § 6 ods. 4 zákona
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia oznámiť každoročne do 15. februára
mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok
vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä
o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív
a surovín, počte prevádzkových hodín malého
zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení Bližšie informácie

na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, kancelária č.10, alebo na tel. čísle 6787124 u Ing.
Gendiarovej, alebo na internetovej stránke mesta Žiar nad Hronom v sekcii: ako vybaviť –životné prostredie – ochrana ovzdušia – oznámenie
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku
za znečisťovanie ovzdušia.
Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods.
4 a určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa
§ 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia bude uložená pokuta
do 663,87 € .
OŽP

OZNAM PRE PREDSEDOV BYTOVÝCH SPOLOČENSTIEV

V zmysle VZN č. 3/2010 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom pre určenie
poplatku je rozhodujúci stav k 1. januáru určené-
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ho obdobia. Všetky zmeny potrebné k určeniu
poplatku za komunálny odpad je potrebné ohlásiť správcovi dane mestu Žiar nad Hronom najneskôr do 31. januára 2012.
(r)
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Občianske združenie OZ
ZAŽIAR pod záštitou mesta Žiar nad Hronom realizuje projekt pod názvom
Výchova k tolerancii .
Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských
práv a slobôd.
V rámci projektu sa skupina odborníkov
zo psychologickej praxe snaží vytvoriť a overiť
preventívny program zameraný na výchovu k sociálnej a emočnej zrelosti v sociálnych vzťahoch
detí mladšieho školského veku základných škôl
na I. stupni. Michaela Pribilincová, koordinátorka
práce s mládežou: „Do výskumu sa zapojila Základná škola na Ul. M. R. Štefánika a Základná škola
na Jilemnického ulici. Výskum sa realizuje v 2., 3.
a 4. ročníku. Zapojení sú do neho žiaci, ktorí navštevujú Školský klub detí, keďže preventívny program
sme zaradili na popoludnie, aby sme nenarušili
vyučovací proces.“ Program projektu je postavený
tak, aby bol vedený hravou formou. Dieťa si tak ani
neuvedomuje, že sa počas neho učí empatii, prosociálnemu správaniu alebo asertivite. Až vďaka
vlastnému zážitku tak zistí, čo je empatia, ako komunikovať s ostatnými deťmi, ako riešiť problémy
či konflikty v triede. Všetko je vedené zábavnou formou. „Inovatívnosť tohto programu je v tom, že sa
dá realizovať aj v triedach s interaktívnou tabuľou,
ale aj v triedach, ktoré túto tabuľu nemajú, keďže
projekt je pripravený v powerpointových prezentáciách,“ spresnila Michaela Pribilincová. a okrem
prezentácii každý žiak má svoj zápisníček, ktorý obsahuje tiež úlohy a hry na podporu jeho sociálneho
a emocionálneho rozvoja.“
Preventisti, ktorí tento program robia, boli špeciálne vyškolení. V budúcnosti tak budú môcť projekt
realizovať aj pedagógovia, ktorí prejdú základným
školením, či vychovávateľky v Školských kluboch
detí. „Overovanie programu robíme od novembra
2011 do marca 2012. Keď overíme jeho účinnosť,
v rámci empirického výskumu, tak na základe toho
môžeme ponúknuť tento program do všetkých našich škôl, ale aj iným mestám na Slovensku. Vedenie školy si potom môže určiť, či to bude prebiehať
v rámci etických výchov, alebo naďalej v Školských
kluboch detí,“ konkretizovala ďalej Michaela Pribilincová.
Projekt vychádza z reálnych skúseností
Hlavným dlhodobým cieľom projektu je predísť
agresívnemu správaniu a šikanovaniu na II. stup-

Výchova k tolerancii

ňoch základných škôl. „Tým, že u mladších žiakov
formujeme postoj k tolerancii a empatii, tak by sme
v budúcnosti mali predísť vývoju nových prípadov
šikanovania, rasistických a agresívnych prejavov
v starších ročníkoch. Na II. stupni sa už v pomerne
veľkej miere vyskytuje šikanovanie a agresivita a realizácia sekundárnej prevencie, čiže odstraňovanie
už vyskytujúcej sa agresivite na školách, je veľmi
obtiažna a s malou mierou úspešnosti, preto tento
projekt vychádza z praxe a skúseností. Preventívne
programy sa realizujú na II. stupni a na I. stupňoch
chýba niečo, aby sa deti učili tolerantnému správaniu. Etické výchovy k tomu nestačia, pretože je
ich málo. Preto chceme zasiahnuť vtedy, kým sa
postoj vytvára u mladších žiakov a pomôcť im tak
v emočnej a sociálnej zrelosti,“ uviedla Michaela
Pribilincová.
Na Základnej škole na Jilemnického ulici pracuje
s deťmi vychovávateľka Miluše Palušová a druhou
preventistkou, ktorá na projekte s deťmi pracuje, je aj vychovávateľka z ŠKD pri Základnej škole
na Ul. M. R. Štefánika, Zuzana Maľová: „Deti reagujú na prezentácie rôzne. Niekto sa do aktivít a hier
zapája viac, iný zas menej. Ale určite sa do projektu
zapoja deti z rôznych uhlov svojho pohľadu. Je to
hlavne o pocitoch, empatii a o tom, čo deti prežívajú pri navodenej situácii, ktorú s nimi rozoberáme.“
Ako však ďalej dodala, podľa nej prešla iba krátka
doba na to, aby sa mohlo povedať, či sa deti vďaka projektu niekam posunuli. „Stále sa za pochodu
učia byť tolerantní, rešpektovať niekoho druhého
ako jedinečnú osobnosť a byť k nemu takí, ako by
chceli, aby boli oni sami k sebe samému,“ dodala
na záver Zuzana Maľová.
Za obsah tejto správy je výlučne zodpovedné OZ
ZAŽIAR.
(li)

V mliečnom automate už nakupujeme menej
Mliečny automat
bol v našom meste
otvorený a sprístupnený verejnosti v lete
v roku 2010. Jeho
prevádzkovateľom
je Poľnohospodárske
družstvo Lovčica –
Trubín.
Možnosť kúpiť si
v ňom čerstvé kravské
mlieko, syry, jogurty, maslo či smotanu využilo
v prvých týždňoch a mesiacoch množstvo Žiarčanov i ľudí z okolitých obcí. V porovnaní s rokom
2010 však tržby za minulý rok poklesli až o 50 percent. Žiar však nie je jediný, pokles predaja mlieka
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a mliečnych výrobkov z automatov sa týka takmer
celého Slovenska.
Výroba mliečnych výrobkov v Poľnohospodárskom družstve Lovčica – Trubín je založená na
prirodzenom mikrobiologickom procese bez chemických konzervačných látok. Ján Pavla, predseda
družstva: „Mlieko a mliečne výrobky, ktoré produkujeme, sú zdrojom vápnika nenahraditeľného pre
pohyb svalov, nervovú sústavu a zrážanie krvi. Sú
vhodné pre všetky vekové skupiny. Výrobky obsahujú všetky základné živiny ako tuky, cukry, bielkoviny a minerály, ktoré ľudský organizmus potrebuje. Na ich konzumáciu teda netreba zabúdať.“
Mliečny automat je v prevádzke 24 hodín denne
a nájdete ho na Ulici M. R. Štefánika, v blízkosti základnej školy.
(li)
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Cena v kategórii

Bohatieri básní a rozprávok

Úspešný rok plný uznaní a ocenení zavŕšila Blažena Kriváková zo Žiaru nad Hronom
naozaj impozantne – 1. miestom na Medzinárodnej výstave Tradičná ľudová hračka,
ktorú vyhlásili na sklonku minulého roka
Regionálne kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne a Regionálne kultúrne stredisko
v Bielsko – Biala v Poľsku.
Výstavy sa zúčastnili remeselníci z Poľska, Slovenska, Maďarska a z Čiech. Do súťaže sa zapojilo 332 autorov so 692 prácami.
Náš región úspešne reprezentovali Anna Holá
z Novej Bane, Janka Majerská z Bukoviny a Helena Soboslayová zo Žiaru nad Hronom.
Výstava bola inštalovaná v Dome kultúry
v Námestove od 7. do 30. 12. 2011. Porota si
všímala predovšetkým funkčnosť hračiek, ich
prispôsobenie detskému veku a vnímaniu. Dôležitým kritériom hodnotenia bola inšpirácia
tradičnými podobami hračiek, použitie prírodných materiálov a vkusné zladenie farebnosti.
HS

V Žiari nad Hronom vyšetrujú
šírenie poplašnej správy

V nedeľu 8. januára umiestnil v obchodnom dome Kaufland neznámy páchateľ
správu, že sa v budove nachádza bomba.
V priestore chodby medzi vstupnými dverami
do budovy predajne a dverami vedúcimi
na predajnú plochu sa nachádzajú verejné
oznamy inzercie. A práve sem, do verejne
prístupnej vitríny niekto umiestnil oznam
s textom: „V Kauflande je bum bomba!“ Mária Faltániová, hovorkyňa KR PZ: „Po prijatí
oznámenia na linku č. 158 bolo z priestorov
obchodného domu evakuovaných približne
50 zákazníkov a 25 členov personálu. Následne
na to vykonali pyrotechnici pyrotechnickú prehliadku za účasti psovoda, ktorá dopadla negatívne. Prípade je momentálne v štádiu vyšetrovania.“ Za tento prečin hrozí páchateľovi trest
odňatia slobody až na 2 roky.
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Žraloky sú smetiarmi morí
týždenne zožerú približne 3 až 4 kilogramy mrazených rýb.
Okrem toho, že Fabrice propaguje medzi obyvateľstvom myšlienku ekológie, zaujíma ho aj to, ako
sa budú správať a chovať aj spomínané, ropou zasiahnuté jedince.
ŽIARČANIA BOLI NA
MOBILNÉ AKVÁRIUM ZVEDAVÍ

V uplynulých dňoch mohli Žiarčania na vlastné oči vidieť obávané morské dravce – žraloky.
A to priamo na námestí, v obrovskom akváriu.
Do mobilného akváriu, dlhého 7 metrov, širokého 2 metre a vysokého 1,2 metra sa zmestí 15-tisíc litrov morskej vody. Fabrice Lesieur, francúzsky
biológ a bývalý kaskadér, sa práci so žralokmi venuje už od roku 1978 a mobilné akvárium vlastní
15 rokov. Dnes jazdí po slovenských mestách s mobilným akváriom, aby zmenil negatívny pohľad ľudí
na tieto morské živočíchy. V akváriu má dokonca
žraloky, ktoré sa podarilo zachrániť v mexickom
zálive počas ropnej katastrofy. Dva má z oblasti Filipín a Južnej Afriky. Spolu tak v mobilnom akváriu
plávajú štyri žraloky. Najväčším z nich je 2,10 metra
dlhý a 110 kilogramov vážiaci žralok fúzatý. Spoločnosť mu robia žralok koralový, leopardí a najmenší
čiernoplutvý. Fabrice ich kŕmi vlastnými rukami,

„Z návštevnosti v Žiari nad Hronom som bol
príjemne prekvapený,“ povedal na úvod stretnutia Fabrice a pokračoval: „Nečakal som, že si tak
veľa ľudí príde pozrieť žraloky. Návštevníci akvária mali záujem, dokonca sa aj trochu vyznali
do problematiky žralokov. Mali sme dobré ohlasy,
aj čo sa týka ekológie.“ Odhaduje, že prišlo približne osemsto až tisíc návštevníkov. Ako priznal,
očakával možno polovicu z tohto počtu. A prečo sa rozhodol venovať žralokom? „Vždy som sa
zaujímal o ekológiu v mori. Kedysi som pracoval
so skupinou a mal som na starosti veľrybu. Boli
sme ekologická organizácia, robili sme rôzne kampane. Už viac ako 15 rokov sústredím svoj záujem
na žraloky. Pri spomínanej práci v minulosti sme
prišli aj s ďalšími ľuďmi na to, že sú veľmi dôležité
pre ekosystém. V súčasnosti sa zabíja a loví veľmi
veľa žralokov, človek zabije asi stomiliónov žralo-

ROZPIS SLUŽIEB POSLANCOV V POSLANECKEJ KANCELÁRII

Žiarski evanjelici sa už tešia na svoj svätostánok
Koncom marca minulého roku sa v Žiari nad Hronom začalo
s výstavbou evanjelického kostola. Dnes už môžete na Ulici Cyrila
a Metoda vidieť hrubú stavbu budúceho svätostánku.
Výstavbu kostola doposiaľ finančne podporovali najmä členovia dcérocirkvi v našom meste. Žiarski evanjelici si vážia i pomoc, ktorú im poskytlo mesto Žiar nad Hronom.
Kostol je však možné dostavať aj vďaka milodarom, rôznym zbierkam
či prostredníctvom Nadácie Kresťanská obnova. Evanjelikom pomáhajú
aj finančné prostriedky zo zahraničia.
Kým pred 10 rokmi sa k evanielickej cirkvi v Žiari nad Hronom hlásilo
približne 500 občanov, v súčasnosti je v našom meste podľa posledného sčítania 150 evanielikov. Aj oni, podobne ako ostatní veriaci, navštevujú bohoslužby, nechávajú si krstiť deti, ale nezabúdajú ani finančne
podporovať cirkev.
Doteraz sa veriaci z evanjelickej cirkvi zo Žiaru i blízkeho okolia už
20 rokov stretávajú na nedeľných božích službách v priestoroch Pohronského osvetového strediska. Je preto pochopiteľné, že sa na svoj
vlastný Boží stánok veľmi tešia.
Súčasťou stavebných prác na výstavbe kostola je aj zborová miestnosť slúžiaca na stretávanie detí, seniorov a vzdelávania mládeže. Podľa
plánu sa podarilo v minulom roku vybudovať hrubú stavbu kostola.
Stavebné práce dokonca postupovali v takom tempe, že sa ku koncu
roka podarilo osadiť aj okná a dvere. Čo bolo pred niekoľkými mesiacmi
iba zbožným želaním, dnes sa stáva skutočnosťou. Žiarski evanjelici by
sa už v tomto roku mali začať stretávať vo svojom vlastnom svätostánku.
(li)

Vianočné pečenie
Dva dni pred Vianocami zorganizovali sociálni pracovníci z komunitného centra aktivitu pre svoje
klientky, ktoré nemajú možnosti si
upiecť na sviatky koláče.
Pavel Horváth, sociálny pracovník:
„Túto aktivitu robíme už tretí rok.
V minulosti sa aktivity zúčastnili ženy,
dievčatá a tentokrát sme sa rozhodli
spojiť cieľovú skupinu a piekli matky
spolu s deťmi. Išlo o päť dvojíc, ktoré
piekli trvanlivé vianočné pečivo, kto-

kov ročne. Pritom žraloky žerú v mori ryby, ktoré
sú choré a slabé, prípadne môžu priniesť nejaké
baktérie. Regulujú ekosystém ako smetiari. Žraloky sú navrchu potravinového reťazca.“ Svojím
mobilným akváriom sa určitým spôsobom snaží
priniesť na Slovensko more, aby tak Slováci lepšie
spoznali žraloky. „Možno, keď pôjdu v budúcnosti
na dovolenku, tak si už rozmyslia, či by chceli zabiť žraloka. Aj takýmto spôsobom sa snažím medzi ľuďmi robiť osvetu,“ dodal na záver stretnutia
Fabrice Lesieur, podľa ktorého žralokom ľudské
mäso nechutí a na človeka útočia iba výnimočne.
(li)

ré si potom zobrali domov.“ Suroviny
potrebné na pečenie kúpili sociálni
pracovníci vďaka peňažnej poukážke,
ktorú im venovala spoločnosť Kaufland. Aktivita sa uskutočnila v priestoroch komunitno-integračného centra.
„Aktivita sa vydarila, zúčastnení sa
pobavili, upiekli chutné pečivo a pevne verím, že sa stretneme aj na budúce Vianoce,“ dodal Pavel Horváth.
(li)

OZNAMY

Mestský úrad Žiar nad Hronom, oddelenie daní a poplatkov, oznamuje
občanom, ktorí v priebehu roka 2011 nadobudli nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území Žiar nad Hronom, že do 31.1.2012 majú povinnosť podať
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na Mestský úrad v Žiari nad Hronom. Tlačivá sú k dispozícii na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.
Mestský úrad Žiar nad Hronom, oddelenie daní a poplatkov, oznamuje
občanom – majiteľom psov, aby daň za psa uhradili najneskôr do 31.1.2012.
Daň je možné uhradiť na účet mestského úradu č. 1602022658/0200 alebo
do pokladne mestského úradu.
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Ocenená „Jednotka“
Deň pred Mikulášom bol pre Základnú školu
na Ul. Dr. Janského výnimočný. Dostali pozvanie na oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani 2011 od Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.
Poslaním Centra dobrovoľníctva je prostredníctvom myšlienky dobrovoľníctva zvyšovať
ľudský potenciál, zlepšovať kvalitu života a tým
prispievať k budovaniu občianskej spoločnosti. Snahou Centra dobrovoľníctva je vyzdvihnúť a
oceniť ľudí, ktorých dobrovoľná práca je výnimočná, vysoko prospešná a ktorí sú inšpiratívnym príkladom aj pre ostatných. Za týmto účelom oceňuje
Centrum dobrovoľníkov a dobrovoľníčky cenou
Srdce na dlani.
Udeľovanie ocenenia Srdce na dlani 2011 sa
v Banskobystrickom samosprávnom kraji realizovalo pod záštitou predsedu Banskobystrického
samosprávneho kraja Vladimíra Maňku a primátora
mesta Banská Bystrica Petra Gogolu v priestoroch
Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Udelených bolo 10 ocenení, ďakovné listy pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a naša škola získala výnimočnú cenu

Padaj sniežik, padaj nám

od spoločnosti Microsoft pre školu, ktorá počas Dní
dobrovoľníctva zapojila najväčší počet dobrovoľnikov. Všetci žiaci a zamestnanci „Jednotky“ si veľmi
dobre pamätajú piatok 23. septembra, keď školské
lavice vymenili za dobrovoľnícku pomoc rastlinám,
zvieratám, deťom z materských škôlok, z centra
Mravenisko, klientom v Domove dôchodcov a
v centre Doména a pacientom v nemocnici. Áno,
toto všetko stihli počas jedného dňa. Vďaka všetkým pedagógom a žiakom ten deň ukázal, že ak
chceme, aby sa okolo nás konalo dobro, nemusíme
čakať na to, kým budeme veľkí, dospelí alebo bohatí, ale stačí, ak začneme robiť dobro my sami hneď
teraz.
Mgr. Soňa Bistová

„Padaj sniežik, padaj nám, tešia sa naň deti!“
Tieto slová piesne zneli z úst šiestakov zo Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom počas
zimných tvorivých dielní v CVČ v našom meste.
Výtvarné dielne sú vždy otvorené pre týchto
žiakov, dávajú im možnosť získať nové skúsenosti, spoznávať nové prostredie a pracovať
v ňom. O každú aktivitu sa žiaci zaujímajú a tešia sa z výrobkov, ktoré si samy zhotovia. Žiaci
sa naučili nielen z papiera vytvoriť krásne snehové vločky, ale aj premeniť ho na čipkovanú
krásku, ktorou ozdobili bielu pani Zimu. Veselé
vločky im budú až do jari pripomínať vlastnú
tvorivosť, vynaliezavosť a šikovnosť rúk, ktorými ich vytvorili.
Vargová

Internet prináša deťom nové riziká
SME JEDINÍ, KTORÍ RIEŠIME A ZAOBERÁME SA OTÁZKOU KYBERŠIKANOVANIA

Kybernetickým šikanovaním označujeme
nebezpečné komunikačné javy realizované
prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (napr. mobilné telefóny, e-maily, pagere, internet, blogy a pod.), ktoré majú
za následok ublíženie alebo iné poškodenie
obete.
V rámci prevencie sociálno-patologických javov,
medzi ktoré patrí aj šikanovanie a kyberšikanovanie, sa u nás na „Dvojke“ už tretím rokom zaoberáme aj touto problematikou u žiakov na 1. a 2. stupni ZŠ. „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje
v žiadnych podobách,“ – t. j. heslo, ktoré sa snažíme
formou plnenia rôznymi činnosťami a aktivitami
dostať do povedomia nielen žiakov, ale aj rodičov.

Naším cieľom je informovať žiakov o rizikách virtuálneho priestoru, o bezpečnom využívaní internetu
a mobilných telefónov, naučiť žiakov ako používať
moderné technológie bezpečne a zodpovedne,
ponúknuť im možnosti ako sa chrániť pred ohrozeniami, kde sa môžu obrátiť o pomoc.
Pre žiakov 1. aj 2. stupňa máme vytvorený plán
na celý školský rok. Činnosti sú zamerané na riešenie problematiky kyberšikanovania formou
rôznych aktivít (hry, rozprávky, diskusie, hranie
rolí, dramatizácia, výtvarné stvárnenie, testy a iné
doplnkové aktivity). Vo vestibuloch školy máme
vytvorené tematicky zamerané nástenky a otázky tejto tematiky neobíde ani žiacky parlament
ZŠ.
My, pedagógovia, pracujeme so žiakmi

v rámci vyučovania i mimoškolskej činnosti. Okrem
naplánovaných činností počas roka pracujeme aj
s webovými stránkami zameranými na šikanovanie
a kyberšikanovanie. Vytvorili sme si internú metodickú príručku a organizujeme metodické semináre k tejto problematike. Svoje názory si vymieňame
na pedagogických poradách. Nezabúdame ani
na našich rodičov. V rámci triednych rodičovských
združení sme pre nich zorganizovali krátky seminár, na ktorom sme im priblížili formou prezentácie
a videoukážok otázku kyberšikanovania. Aj v tomto školskom roku budeme pokračovať a spolupracovať s rodičmi naďalej.
Mgr. Xénia Valachová,
koordinátor sociálno-patologických javov

Zápis budúcich prváčikov v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa
ZŠ s MŠ Štefana Moysesa, ktorá je katolíckou
školou, sa snaží vychovávať dieťa v kresťanskom
duchu za pomoci kňaza i rehoľných sestier. Detské
sväté omše, duchovné cvičenia či hlboko prežité
1. sv. prijímanie sú toho príkladom. Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov, ktorá prebieha už
od prvého ročníka raz týždenne, v druhej triede
1-krát týždenne, v tretej a štvrtej 3-krát týždenne
a na druhom stupni 4 až 5-krát v týždni. Od šiesteho ročníka si podľa výberu rodičov alebo samotného žiaka môžu zvoliť okrem anglického jazyka aj
nemecký alebo francúzsky jazyk. Kvalitná jazyková
príprava žiakov je odzrkadlením úspechov v riešiteľnosti anglických olympiád. Informačno-technologické prostriedky na vyučovaní – využívanie softwarových, výukových programov, internetu v PC
učebniach i v celej škole dataprojektorov či používanie 4 interaktívnych tabúľ pomáhajú žiakom
pri získavaní ich vedomostí a zručností. Integrované – tematické vyučovanie, či slovné hodnotenie

detí alebo organizovanie tematických dní ako Eko
týždeň, týždeň zdravej výživy, Deň mlieka na školách možno zaradiť do moderných a inovatívnych
foriem vzdelávania detí, ktoré škola realizuje. Rôznorodosť krúžkov, ktoré prebiehajú v mimoškolskej činnosti ŠSZČ, je veľmi veľká. Škola poskytuje
pre žiakov 34 krúžkov. Škola sa pravidelne zapája
do projektov v rámci diecézy i do štátnych projektov. V škole funguje aj Školský klub detí, ktorý je
otvorený od 6.00 do 17.00 hod. V klube sa deti venujú rôznym záujmovým činnostiam. Dva týždne
letných prázdnin vypĺňa deťom prímestský tábor,
je to čas výletov, súťaží a hier. V súčasnosti zo 143
detí prvého stupňa až 108 detí navštevuje ŠKD.
Okrem toho v škole je zriadená i materská škola.
Škola je bezbariérová, aj preto poskytuje vzdelávanie pre zdravotne postihnutých žiakov. V popoludňajších hodinách prebieha v priestoroch školy
i výučba ZUŠ. Okrem práce s počítačmi a výučbe
cudzieho jazyka má škola svoju vlastnú kaplnku. Tu
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môžu deti cez prestávky či po vyučovaní načerpať
posilu pre svoju dušu. A to je najväčšia devíza
našej cirkevnej školy – prítomnosť Ježiša Krista
v nej. Aj vaše dieťa sa môže stať súčasťou života
v škole a zažiť kopec dobrodružstiev. Stačí prísť
3. februára (piatok) na zápis budúcich prváčikov,
ktorý sa uskutoční od 9.00 do 16.00 hod.
ZŠ s MŠ Š. Moysesa
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MSKC
Hudobné impro_ STORYTELLERS
– Ľuba Beličková, Zuzana Barančoková

Literárne impro_Miroslav Filus,
Martin Baláž

Divadelné impro_ DS ToTo, DS Autoškola,
C&D Theatre,
žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ
Z. Strnadovej - Parákovej

Výtvarné impro_ žiaci výtvarného odboru
ZUŠ Z. Strnadovej-Parákovej

TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

MR. NICE
28./29.1. o 19.00 hod.
(dráma, komédia, Veľká Británia, 121 min.,
české titulky)
Pravdivý príbeh najslávnejšieho dílera.
Film je založený na skutočnom príbehu Howarda Marksa, držiteľa diplomu z Oxfordu, ktorý sa
stal v šesťdesiatych rokoch hlavným dovozcom
marihuany vo Veľkej Británii.
Vstupné: 2,30 €

IMPRO

Žonglérske impro_ Filip Hajduk

27_januára

-

šou ZH

DIGI KINO
JANA EYROVÁ
24./25.1. o 19.00 hod.
(romantický, VB, 120 min., české titulky)
Jane osirela ako malé dievčatko a ujala sa jej
teta, pani Reedová, ktorá s ňou zaobchádzala ako s handrou. Keď mala desať vyhodila ju
z domu. Ďalšie kroky Jane viedli do charitnej
školy v Lowood, kde sa k nej nesprávali omnoho lepšie. Ale i tak mala táto etapa života dve
výhody, chytrá Jane tu získala dobré vzdelanie
a navyše prvý raz v živote našla spriaznenú
dušu v podobe kamarátky Helen Burnsovej.
Vstupné: 2,30 €

18.00 hod. Výstavná sieň MsKC

Vstupné: 1€

TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 15 ROKOV

TWILIGHT SÁGA: ÚSVIT – 1. ČASŤ
31.1./1.2. o 19.00 hod.
(fantasy, romanca, thriller, USA 111 min. slov.,
titulky)
Večnosťou sa to iba začína.
V prvej časti záverečného dielu strhujúcej
upírskej romance sa Bella Swan a Edward Cullen po svadbe vydávajú na svadobnú cestu
do Ria de Janeira, kde sa konečne, mimo všetkého a všetkých, môže naplno oddať svojej
láske.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

DLH
4./5.2. o 19.00 hod.
(thriller, USA, 114 min., české titulky)
Každé tajomstvo niečo stojí. Rok 1965. Traja mladí agenti Mossadu, Rachel Singer, David
Peretz a Stephan Gold sa vrátili domov ako
hrdinovia, potom, čo vo Východnom Berlíne
úspešne vystopovali a zabili nacistického vojnového zločinca, bývalého doktora z Osvienčimu.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

MAJSTROVSKÝ PLÁN
7./8.2. o 19.00 hod.
(komédia, USA, 100 min., slovenské titulky)
Obyčajní ľudia. Neobyčajná lúpež. Josh
Kovacs je manažérom jedného z najluxusnejších rezidenčných hotelov v New Yorku.
Na jeho najvyššom poschodí má byt burzový
titan Arthur Shaw. Vo chvíli, keď sa prevalí, že
tento chlapík zdefraudoval peniaze svojich
klientov, zmení sa jeho byt na luxusné domáce väzenie, kde naň dňom i nocou dohliadajú
agentom FBI.
Vstupné: 2,30 €

ZOČI VOČI
+ Before The Zero Day
+ Borra

31.03.2012 o 19:00
Vstupné: 4,- predpredaj, 5,- na mieste
Estrádna sála MsKC ZH

Pripravujeme:

21. 2. 2012

Námestie MS

FAŠIANG
v meste

Predaj zabíjačkových špecialít 10.00 – 18.00 hod.
Fašiangový sprievod mestom – 15.00 hod.
Tradičná zabíjačka

Estrádna sála MsKC

Fašiangová VESELICA od 18.00 hod.
s DH NADLIČANKA & DJ Paulička.
(ľudovky, hity od Beatles, ABBA, Glen Miller)

POCHOVÁVANIE BASY
s MSS Sekera a FS Hron
Občerstvenie v cene vstupenky!
Vstupné: 5€
www.mskcentrum.sk

TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA „DVOJKE“

Základná škola na Ul. M. R. Štefánika 17 v Žiari nad Hronom vás pozýva na Deň otvorených
dverí, ktorý sa uskutoční 26. januára.
Deň otvorených dverí sa uskutoční počas
vyučovania v čase od 8.45 do 12.30 hod.,
v priestoroch školy od 12.30 do 14.30 hod.
a počas voľnočasových aktivít v čase od 14.30
do 16.30 hod.
Čakajú vás prekvapenia v telocvični, v jazykových učebniach, v počítačových učebniach,
v multimediálnej učebni, v knižnici, pri eBeam
tabuliach a vo fyzikálnej a chemickej učebni.
Viac informácií získate na webovej stránke
školy www.zsstefanikazh.edu.sk.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Tanečná škola Wanted – tanečné tréningy.
V dňoch 27.1. a 3.2. od 15.30 do 17.00 a od 17.15
do 18.45 hod. v POS.
Textilný šperk, drôtené srdiečko – dňa 25.1.
o 12.00 hod. v Gymnázium M. Rúfusa.
Maľba na textil – dňa 27.1. o 9.00 hod. v DSS Doména.
Klub Harmónia – stretnutie pre všetkých, ktorí
sa zaujímajú o svoje telesné i duševné zdravie. Dňa
7.2. o 16.00 hod. v POS.
Klub rodičov – v sobotu 4.2. o 16.00 hod. v POS.
Stretnutie pre všetkých, ktorí sú presvedčení, že
informovanosť môže zachrániť dieťa aj rodinu.
Stretnutia sa konajú každú 1. sobotu v mesiaci.
Téma: rodič – dieťa – závislosť. Právne poradenstvo
poskytne advokátka Lucia Sklenárová. Hosť: Danka
Zahradníková, sociálna terapeutka z resocializačného zariadenia.
Klub náhradných rodín – v piatok 10.2. o 16.00
hod. v POS. Stretnutie aj pre tých, ktorí uvažujú
o tom, že poskytnú domov dieťaťu z detského domova. Hosť: Evelyna Teťáková z OZ Návrat.
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INFORMÁCIE/INZERCIA
27.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
28.1. 13.00 – 21.00 lekáreň Iris
29.1. 8.00 – 21.00 lekáreň Janského
30.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
31.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
1.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 3
2.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
3.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
4.2. 13.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
5.2. 8.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
6.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
7.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

28.1. VK STOM, M. R. Štefánika 24, Lutila (672 20
71)
29.1. MUDr. Miloš Veber, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 20 74)
4.2. MUDr. Zuzana Vincová, ProCare, Žiar nad Hronom (601 30 16)
5.2. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 21 23)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
hod.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA „JEDNOTKE“

Základná škola na Ulici Dr. Janského v Žiari
nad Hronom vás pozýva na Deň otvorených
dverí, ktorý sa uskutoční 1. februára (streda)
od 8.00 hod. v triedach a neskôr v ŠKD. Príďte sa
pozrieť na bežný deň v našej škole.
Uvidíte ako:
•získavajú informácie prváci so štvrtákmi – veselo sa vzdelávajú,
•tretiaci spoznávajú Šášovský hrad, spracúvajú
informácie,
•druháci pátrajú po mäkkých slabikách,
napr. ša-šo,
•veľkí žiaci cestujú do praveku a zabávajú sa
na matematike.
Bližšie informácie sa dozviete na webovej
stránke školy www.zsjanzh.edu.sk.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Vangelis – milovníci kvalitnej hudby iste ocenia
podrobný pohľad do „kuchyne” klávesového mága
a osobitého gréckeho hudobného skladateľa.
Program Vangelis – hudobník bez obmedzení vás
prevedie životom a pestrou hudobnou kariérou
jedného z najoriginálnejších a najvplyvnejších
umelcov 20. storočia. Dňa 26. januára o 19.00 hod.
Mars – Pátranie v prachu červenej planéty –
audiovizuálny program sa bude venovať mýtom,
ktoré sprevádzali túto planétu v staroveku, jej
pozorovaniam v minulosti – voľným okom i ďalekohľadmi, aj častokrát mylným predstavám ľudí
o tom, čo na povrchu videli. Ponúkne prehľad
úspešných misií kozmických sond, ktoré od polovice 60-tych rokov 20. storočia červenú planétu navštívili a poslali na Zem množstvo fotografií a iných
odborných dát. Program doplní prehliadka aktuálnej oblohy pomocou planetária so sprievodným
slovom odborného pracovníka a pozorovanie objektov večernej oblohy astronomickou technikou
za priaznivých poveternostných podmienok. Dňa
27. januára o 18.00 hod.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

24.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
25.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
26.1. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia

Váš

spravodajský
portál
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INZERCIA/ PUBLICISTIKA

Cena tepla zostáva nezmenená
DALKIA

Zvýšenie ceny plynu robí vrásky na čele mnohým rodinám. Môže sa odzrkadliť aj na cene
tepla. Vzhľadom k tomu, že v Žiari nad Hronom
sa vykuruje tromi druhmi paliva, dodávateľ tepla nateraz ponecháva cenu tepla nezmenenú.
Vykurovanie na území Žiaru nad Hronom zabezpečuje spoločnosť Dalkia. Vykurovacím médiom
je v našom prípade voda. Na jej zohriatie používa
spoločnosť tri druhy paliva. Biomasu, uhlie a zemný plyn. Z pohľadu nedávnej plynovej krízy je pre
občanov takéto riešenie veľmi výhodné. Pomer vykurovacích zložiek môže byť rôzny.
Ľudmila Hoffmanová, regionálna riaditeľka Stred:
„Pomer sa mení podľa toho, aká je cena jednotlivých palív na trhu, aká je ich kvalita a dostupnosť.
Napríklad v minulom roku to bolo 12 percent biomasy, 18 percent zemného plynu a zvyšných
70 percent tvorilo uhlie. Jednotlivé palivové zložky sme sa snažili skombinovať tak, aby
sme mali výhodnú cenu pre obyvateľov v Žiari
nad Hronom.“ Podľa platnej legislatívy je vykurovacie obdobie od 1. septembra. Skutočnosť
je však taká, že s vykurovaním sa začína vtedy,
ak dva po sebe nasledujúce dni teplota klesne
pod 13 stupňov. Keďže v súčasnosti sa cena zemného plynu zvýšila, Žiarčanov určite zaujíma, ako
sa to odrazí na cene tepla v meste. „Napriek tomu,
že cena plynu stúpa v priemere o 6,6 percent, môžeme obyvateľov ubezpečiť, že k 1. januáru 2012
cenu tepla zvyšovať nebudeme. Nezvyšovali sme
ju ani v minulom roku, napriek tomu, že cena plynu

Slnečné hodiny na námestí
Zaujímavosťou v našom meste je, že na fasáde jedného z vynovených tehlových bytových
domov v blízkosti námestia sa nachádzajú slnečné hodiny.
K tomu, aby slnečné hodiny fungovali, je potrebná rotácia Zeme a pohybujúce sa Slnko. To
vrhá pohyblivý tieň, ktorý za pomoci tienidla
a stupnice ukazuje čas.
(r)

Foto: kf

išla hore a okolité mestá museli cenu tepla zvýšiť,“
ubezpečila Ľudmila Hoffmanová.
Dalkia si vie palivo zabezpečiť aj z vlastných
zdrojov
Viac druhov palív, ktoré Dalkia používa, tak umožňujú cenu tepla stabilizovať. „Vieme to zabezpečiť
tým, že znížime spotrebu plynu a zvýšime podiel
biomasy a uhlia. Momentálne je jeho cena k 1. januáru stabilná.“ Cena tepla je dvojzložková. Fakturovaná suma za skladá z fixnej a variabilnej zložky.
Vo variabilnej zložke sú zahrnuté palivá, elektrická
energia a technologická voda. Fixná zložka pozostáva z revízií, opráv, daní či odpisov z investícií.
Cena tepla vo variabilnej zložke je 0,04557 eur
na kilowatt hodinu. Cena fixnej zložky je fakturovaná v sume 177,71 eur na kilowatt hodinu.
Na radiátoroch vo svojich bytoch máme pripevnené počítadlá. Tie môžu byť odparovacie alebo
digitálne. Tento pomerový merač meria určitý pomer tepla k centrálnemu meraču. Úplné odstavenie
radiátora v izbe, ktorú nechceme vykurovať, nie je
rozumné. Nielen z pohľadu možného výskytu plesní, je to tiež nekorektné voči ostatným obyvateľom
v dome. „Ak sa byt nachádza medzi jednotlivými bytmi, tak vykurujú aj tento byt. Preto by som
takéto niečo v žiadnom prípade neodporúčala.
Odberateľ tak môže mať potom aj väčšie náklady
na úpravu bytu. Tak isto, ak má odparovacie merače, tiež dochádza k odparovaniu určitého množstva
tepla,“ spresnila ďalej Ľudmila Hoffmanová. Ideálne
je preto ventil radiátora nastaviť na priemernú hodnotu. Ak si ventil nastavíte napr. na stupeň 2, váš
byt zostane aspoň temperovaný.
Rovnako ako iné spoločnosti, aj Dalkia pracuje
na rôznych projektoch. V súčasnosti je to rekonštrukcia jedného z kotlov na 100 percentnú biomasu. „K takémuto kroku sme pristúpili z dôvodu,
aby sme do budúcnosti vedeli ešte lepšie zastabilizovať cenu tepla pre obyvateľov, pretože aj cena
uhlia začína byť na trhu rozkolísaná,“ vysvetlila
na záver Ľudmila Hoffmanová. Spoločnosť Dalkia
je na Slovensku, Maďarsku a Poľsku pestovateľom
rýchlo rastúcich drevín. Palivo si tak vie zabezpečiť
aj z vlastných zdrojov.
Reportáž môžete vidieť na www.tvziar.tv.
(kf)
UPOZORNENIE

Upozorňujeme vás, že vás môžu navštíviť podomoví predajcovia energií, ktorí používajú nekalé obchodné praktiky. Môžu vás nútiť okamžite podpísať novú zmluvu, alebo zavádzať, že
podpisom sa nezmení dodávateľ energií. Vy
pritom vôbec nemusíte ušetriť a môžete prísť aj
o zákaznícku starostlivosť. Dobre zvážte výhodnosť každej ponuky. Odporúčame vám, aby ste
nepodpisovali žiadne dokumenty skôr, ako si
ich dôkladne prečítate. V prípade akýchkoľvek
pochybností alebo otázok môžete kontaktovať
Zákaznícku linku Stredoslovenskej energetiky
na telefónnom čísle 0850 111 468, kde vám radi
poradia. Občanov, ktorí už zmluvu podpísali a
nie sú s ňou spokojní informujeme, že zmluvu
uzatvorenú pri podomovom predaji môžu bez
udania dôvodu vypovedať do 7 dní od jej uzatvorenia. Viac informácií získate na telefónnom
čísle 0850 111 468.
(r)
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Reportáže mestskej televízie
ATV už aj na internete.

www.tvziar.tv
Hľadám domov
HUGO

Hugo je asi 3-4 mesačný psík, bledo-béžovej
farby. Je veľmi aktívny,
priateľský, ľudí sa vôbec
nebojí. Ako každé šteniatko, rád sa hrá. V dospelosti bude asi stredného vzrastu, približne
ako americký koker alebo
bígl.
LUCKY

Lucky je 3-ročný milý
kríženec, ktorého sme našli túlať sa v okolí útulku
s veľkou reťazou na krku.
Zo začiatku bol veľmi
nedôverčivý, teraz si však užíva pocit ľudskej
prítomnosti, pozornosti, pohladenia či vľúdne
slová a hlavne pravidelnú stravu.
GINA

Gina je jedno zo 7 statočných šteniatok, ktoré
sa 29.10.2011 narodili v
útulku. Gina je odčervená, očkovaná a čipovaná
a pripravená ísť do nového domova. Podľa odhadu veterinára bude mať v dospelosti približne 15-20 kg.
ARBELL

Arbell bola zachránená
pred utratením. Jej matka
je čierna sučka, otec bradáč. Je malého vzrastu.
Predpokladáme, že budú
malinkého vzrastu, do
veľkosti špica.
ŠTOPLÍK A ŠMUDLO

Menší Štoplík je aktívne
šteniatko, ale je aj veľmi
prítulný. Väčší Šmudlo je
tiež aktívny a keďže je aj
veľmi zvedavý, tak nič mu
neunikne. Obaja sú zvyknutí na spoločnosť iných
psíkov, sú veľmi hraví a šikovní, vhodní do bytu
alebo do rodinného domu s celoročným prístupom do vnútra, keďže budú malého vzrastu.
Obaja budú odčervení, očkovaní, čipovaní.
Podmienkou adopcie je kastrácia psíka na náklady nového majiteľa (do roka).
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho
družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle:
0908 661 737.
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Postavenie a história Rómov v Čechách a na Slovensku v r. 1939 – 1950

Vojnový slovenský štát, ktorý vznikol v roku
1939 po rozpade Československa, v mnohom napodobňoval diskriminačné rasové zákony nacistického Nemecka. Na základe branného zákona
z roku 1940 boli Rómovia spolu so Židmi zbavení
možnosti stať sa príslušníkmi brannej moci. Aktívnu vojenskú službu potom vykonávali v špeciálne
zriadenom VI. prápore pracovného zboru Ministerstva národnej obrany. Boli nasadzovaní na zemné
a pomocné stavebné práce.
V apríli 1941 vydalo Ministerstvo vnútra vyhlášku
„o úprave niektorých pomerov Cigánov“. Olašským
Rómom sa zakazovalo kočovanie. Usadlí Rómovia boli
povinní odstrániť svoje obydlia z blízkosti štátnych
alebo verejných ciest. Rómovia nesmeli cestovať verejnými dopravnými prostriedkami, mali obmedzený
vstup na verejné miesta, do miest a obcí smeli vstupovať len vo vymedzené dni a hodiny. Pri plnení diskriminačných opatrení proti Rómom boli za vojnového slovenského štátu mimoriadne aktívni príslušníci
polovojenskej organizácie – Hlinkovej gardy. Platná
legislatíva umožňovala gardistom uplatňovať voči Rómom rôzne formy priamej fyzickej agresie. Nebolo nič
nezvyčajné ak Hlinkove gardy vtrhli v noci do rómskej
osady. Vyvliekli odtiaľ spiacich a nič netušiacich ľudí,
ženy, deti a starcov, bili ich a napríklad ich nútili počas zimného obdobia umývať sa v ľadovom potoku.
Nakoniec im zbúrali obydlia a vyhnali o niekoľko kilo-

metrov ďalej od obce či mesta.
Jedným z opatrení slovenského štátu, ktoré boli namierené proti Rómom, bolo zakladanie táborov perzekučného charakteru. Spočiatku to boli tzv. pracovné útvary, do ktorých boli umiestňovaní najmä mladí
rómski muži. Boli zneužívaní na najťažšie manuálne
práce pri stavbách priehrad, ciest a železničných tratí.
Prvé pracovné útvary vznikali už v roku 1941. Nachádzali sa v Očovej, Moste na Ostrove a horárni Trnava.
Medzi najväčšie patril pracovný útvar v Dubnici nad
Váhom a pracovné útvary na východe Slovenska,
ako napríklad Hanušovce. V týchto táboroch bolo
napríklad dovolené a praktizované palicovanie a iné
telesné tresty voči Rómom, ktorí otrocky dreli a boli
zneužívaní na tie najťažšie práce, bez nároku na odmenu v postavení otrokov štátu! Všetky nariadenia
okliešťujúce občianske práva Rómov v rokoch 1939 –
1945 značne narušili krehký vzťah medzi majoritou a
rómskym obyvateľstvom. Odobratím živností (odvoz
a spracovanie odpadu, obchodovanie so zvieratami,
najmä s koňmi, výroba nepálených tehiel, košikárstvo,
kotlárstvo, výroba metiel atď.) stratili Rómovia šancu
na dôstojný spôsob získania obživy, boli vylúčení z
hospodárskeho života a postavení na úroveň asociálov.
Jedným z najzávažnejších zásahov do fungovania
lokálnych komunít bolo i odstránenie tzv. rómskych
osád od verejných komunikácií, čo v praxi znamenalo,
že obydlia Rómov boli presunuté niekoľko kilometrov
od obce. Rómovia mali zakázané vstupovať do obcí
či miest mimo určené hodiny, boli stále kontrolovaní
a telesne trestaní četnictvom a hlinkovými gardami.
Krehké kontakty Rómov s majoritou boli narušené,
stratila sa možnosť príležitostného zamestnávania,
došlo napríklad aj k likvidácii kmotrovstva medzi nerómskym gazdom a rómskou rodinou, ktoré dovtedy
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plnilo dôležitú spoločenskú rolu. Ak aj Rómovia po
skončení vojny preniesli svoje obydlia bližšie k dedinám, nie vždy sa podarilo nadviazať kontakt s majoritou, nie vždy ich do dediny pustili; ich izolácia sa
prehlbovala. Mnohé dnešné osady sú výsledkom vojnovej segregácie. Dôvodom prenasledovania bolo aj
aktívne pôsobenie Rómov medzi partizánmi, stačilo
však len podozrenie zo spolupráce, aby boli Rómovia vyvražďovaní, tak ako v Ilii, Lutile, Zvolene, Slatine
atď. na druhej strane je neodškriepiteľným faktom, že
Rómovia hlavne na Strednom Slovensku sa masovo
pridávali k SNP a aktívne sa podieľali na porážke klérofašizmu a nacizmu u nás.
Obdobie od roku 1945
Spoločným znakom tohto obdobia je upieranie etnicity, neakceptovanie rómskeho spoločenstva ako
osobitnej etnickej minority v dimenziách politického
a právneho statusu národností. Štátna politika nebola pripravená na riešenie tejto mimoriadne aktuálnej
a pálčivej otázky. Absentovalo vedecké poznanie a
predchádzajúce postoje z predvojnového i vojnového
obdobia vyústili do riešenia tzv. cigánskej otázky, ako
sociálnej otázky pozdvihnutia spoločensky a kultúrne
zaostalého, marginalizovaného obyvateľstva. Počas
tohto obdobia Rómovia neboli nikdy skutočne rovnoprávnymi občanmi štátu, aj keď ich diskriminácia
nebola evidentná a zjavná navonok. Najcharakteristickejším znakom pre toto obdobie je snaha o násilné
asimilovanie (prispôsobovanie) Rómov. Bol nepísaný
zákaz podporovať rómsku kultúru, jazyk, tradície.
Jedno rómske príslovie nám v skratke povie o tomto
období asi všetko:
Ak sa vnucuje človeku dobro násilím, neverí, že je
to dobro. (Te maňušes ciden zoraha kijo lačhipen, na
paťaľ, hoj hi oda lačhipen).Spracovala: Adriana Šarköziová, zdroj: Rómsky dejepis a internet.
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PREDAJ

•Predám automatickú, zhora plnenú práčku zn.
Ignis AWF 425. Málo používaná, v dobrom stave.
Cena: 80 €. Dohoda možná. T: 0908 571 936
14/2
•Predám detský bicykel, málo používaný,
po 1 dieťati. Vhodný od 4 rokov. Cena: 50 €.
T: 0908 571 936
15/2
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám pekný 3-izb. byt v ZH , na Pod vrškoch,
v dobrej lokalite, prerobený, plastové okná, slušný
vchod. Cena: 53 000 €. T: 0944 535 066
1/2

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

•Predám pekný 2-izbový slnečný, tehlový byt.
Atypický, prerobený, všade plastové okná, plávajúce podlahy, nová elektro-inštalácia, kvalitné farby,
bodové svetlá, rampa a pod. Možnosť podkrovia,
nutné vidieť. Cena dohodou. T: 0940 706 960
3/2
•Predám veľký 1-izbový byt na Ulici Komenského v Žiari nad Hronom, 44 m2, druhé poschodie
z troch, zastrešený balkón, plastové okná, dom je
zateplený. Byt je voľný ihneď, v pôvodnom stave,
vhodný na úpravu podľa vlastných predstáv. Cena:
25 000 €. T: 0905 587 268
6/2
•Predám zaujímavý 2,5-izbový byt na Ul. Dr. Janského. Cena dohodou T: 0940 709 425
7/2
•Predám rodinný dom v Lutile. Cena dohodou. T:
0904 560 513, 0903 507 045 - volať po 16.00 hod. 8/2
•Predám 2-izbový byt v Kremnici na Zámockom
námestí. Kúrenie: plyn + drevo. T: 0944 413 523 12/2
•Predám alebo prenajmem pekný 3-izbový byt
v Kremnici po rekonštrukcii, 79 m2, plast. okná,
stierky, podlahy, nová kúpeľňa, kuchyňa, 3. poschodie, s balkónom, zateplený, blízko kúpaliska. Pri
rýchlom jednaní dohoda istá. Cena prenájmu: info
po telefóne. T: 0948 425 999
13/2
Predám 1-izbový byt s balkónom. Byt je v pôvodnom stave, slnečný, ihneď voľný. Cena: 20 000 €,pri
rýchlom jednaní zľava. T: +420 608 631 305

16/2

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový prerobený byt, čiastočne zariadený, blízko centra,
2. poschodie. Serióznym nefajčiarom. Platba vopred.
T: 0915 888 255
2/2
•Dám do krátkodobého prenájmu pekný 2-izbový slnečný, tehlový byt. Atypický, prerobený, všade
plastové okná, plávajúce podlahy, nová elektro-inštalácia, kvalitné farby, bodové svetlá, rampa a pod.
Cena dohodou. T: 0940 706 960
4/2
•Prenajmem 1-izbový byt na Etape v ZH. Cena dohodou. Voľný od 1.2. T: 0915 812 538
5/2
•Dám do prenájmu garsónku na Sládkovičovej ul.,
vedľa Soc. poisťovne, práve prebieha rekonštrukcia,
nová kuch. linka, plast. okná, plávajúca podlaha,
nové WC, vodovod. batérie, omaľovaná. Poschodie
9. z 10 s krásnym výhľadom na prírodu a nemocnicu. Dlhodobý podnájom. Cena: cca 200 € vrátane
energií. Volať po 16.00 hod. T: 0949 555 977
9/2
•Prenajmem 1-izbový byt na Novomeského ul.
v ZH. T: 0948 507 825
11/2

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 14.499 EUR (pôvodná cena: 15.500 EUR), výmera: 22 m2
• 1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Novomeského, v pôvodnom stave. Cena: 26.000,00
EUR, výmera: 33 m2
• 1-izbový panelový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Sládkovičova, v pôvodnom stave.
Cena: 20.000,00 EUR, výmera: 35 m2
• 1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Š.
Moysesa, v pôvodnom stave. Cena: 29.550,00 EUR,
výmera: 43 m2
• 2-izbový panelový byt s jednou loggiou v Žiari
nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom
stave. Nová cena: 27.000,00 EUR, (pôvodná cena
29.000,00 EUR), výmera: 48 m2
• 2-izbový panelový byt s jednou loggiou v Žiari
nad Hronom, Ul. Svitavská, v pôvodnom stave.
Cena: 29.900,00 EUR, výmera: 49 m2
• 2-izbový panelový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. M.R.Štefánika, v pôvodnom stave.
Cena: 26.500,00 EUR, výmera: 50 m2
• 2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Hutníkov, v pôvodnom stave.
Cena: 23.000,00 EUR, výmera: 64 m2
• 2-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. A. Dubčeka, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 42.000,00 EUR, výmera: 76 m2
• 2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom na sídlisku Etapa, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena:
31.990,00 EUR, (pôvodná cena 39.000,00 EUR), výmera: 67 m2
• 3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Cena:
37.800,00 EUR, výmera: 63 m2
• 3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Dr.
Janského, nadštandardne zrekonštruovaný, vrátane zariadenia. Cena: 103.000,00 EUR, výmera:
100 m2
• 4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad
Hronom, Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 57.000,00 EUR, (pôvodná cena
62.000,00 EUR), výmera: 85 m2
• 4-izbový tehlový byt s dvomi loggiami v Žiari nad
Hronom, Ul. Jesenského, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 128.000,00 EUR, výmera: 89 m2
DOMY:
• RD v Žiari nad Hronom, kompletne zrekonštruo-
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•
•
•
•

•

•
•

vaný. Nová cena: 45.000,00 EUR, (pôvodná cena
71.000,00 EUR), výmera pozemku: 1.056 m2
RD v Žiari n/ Hronom, v pôvodnom stave pripravený na rekonštrukciu. Nová cena: 87.560,00
EUR, (pôvodná cena 103.000,00 EUR), zastavaná
plocha: 238 m2, výmera pozemku: 1.964 m2
RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena: 157.500,00 EUR, (pôvodná cena
178.000,00 EUR), výmera pozemku: 828 m2
RD v Starej Kremničke, čiastočne zrekonštruovaný. Nová cena 51.450,00 EUR (pôvodná cena:
58.000,00 EUR), výmera pozemku: 817 m2
RD v Ladomerskej Vieske, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 69.160,00 EUR, zastavaná plocha:
299 m2, výmera pozemku: 1614 m2
RD v Kosoríne, novostavba. Nová cena:
125.000,00 EUR, (pôvodná cena: 143.000,00
EUR), zastavaná plocha: 188 m2, výmera pozemku: 1.552 m2
RD v Župkove, vhodný na chalupu, v pôvodnom
stave. Nová cena: 15.250,00 EUR, (pôvodná cena
21.000,00 EUR), zastavaná plocha: 285 m2, výmera pozemku: 697 m2
RD v Kopernici, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 33.000,00 EUR, zastavaná plocha: 100 m2,
výmera pozemku: 155 m2
RD v Rudne nad Hronom, vhodný na chalupu,
v pôvodnom stave. Nová cena: 53.000,00 EUR,
(pôvodná cena 66.388,00 EUR), obytná plocha:
80 m2, výmera pozemku: 570 m2

POZEMKY:
• stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“),
určené na stavbu RD, siete na pozemku. Cena:
40,00 EUR / m2, výmery od 773 m2 do 1.392 m2
• stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“),
určený na stavbu RD, siete pri pozemku. Cena:
33.830,00 EUR, výmera: 784 m2
• stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“),
určený na stavbu RD, siete pri pozemku. Cena:
30.000,00 EUR, výmera: 919 m2
• stavebný pozemok v Hodruši - Hámre (časť
„Banská Hodruša“), siete pri pozemku. Cena:
100.000,00 EUR, výmera: 2.408 m2
• stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena: 178.150,00
EUR, výmera: 5.090 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

„Navštívte našu novú webovú stránku“.
Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť? Obráťte sa na nás.
Realitný maklér: Kvetoslava Antalová: 0905/602 942, antalova@reality-service.sk, www.reality-service.sk

AUTO MOTO

•Predám zimné pneumatiky Kleber Krisalp HP 2
195/65 R 15 T, na plech. disk., rozteč kolies 5x114,3
(ET 47), hĺbka dezénu 7 mm, vhodné na Kia Ceed,
Opirus, Magnetis, Carnival, atď. Nové: 450 €/sada,
teraz: 99 €/sada. T: 0903 258 445
10/2

Inzerujte v Mestských novinách.
Riadková občianska inzercia zdarma.
noviny.ziar.sk
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SPOMIENKA

Odišiel si od nás navždy,
keď si bol ešte taký mladý,
s láskou a bôľom v srdci
si na teba spomínajú tí,
ktorí ťa mali tak radi.
Dňa 20. januára uplynulo
9 rokov od chvíle, keď nás navždy opustil náš
milovaný manžel, syn, otec, brat a švagor
Marián Pittner
vo veku 40 rokov.
S láskou spomína smútiaca rodina.
SPOMIENKA

prevádzka: Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom
tel./fax: 045/672 34 70, mobil: 0905 200 270, 0905 750 910
e-mail: marshall@marshallreality.sk,
web: www.marshallreality.sk
Ponuka nehnuteľností na predaj:
•1-izb., OV, Ul. Bystrická, Kremnica, 20.000,- € / 602.520,- Sk
•2-izb. tehl. byt v OV, nadštandardne prerobený, Ul. Duk. hrdinov, ZH, 22.000,- € / 662.772,- Sk
•3-izb., OV, Ul. Hviezdoslavova, ZH, 33.000,- € / 994.158,- Sk
•3-izb., OV, Ul. Sládkovičova, ZH, 35.000,- € / 1.054.410,- Sk
•3-izb., OV, Hliník nad Hronom, 38.000,- € / 1.144.788,- Sk + dohoda
•3-izb., OV, v štvorbytovke, s 2-garážou a záhradou, Stará Kremnička, 40.000,- € / 1.205.040,- Sk
•3-izb., OV, Ul. Hviezdoslavova, ZH, 43.100,- € / 1.298.430,60 Sk
•3-izb., tehl. byt v OV, kompletne prerobený, Ul. Š. Moysesa, ZH, 50.000,- € / 1.506.300,- Sk
•4-izb., OV, kompletne prerobený, Ul. Tajovského, ZH, 60.000,- € / 1.807.560,- Sk
•rozostavaná stavba, siete, pozemok o výmere 220 m2, 100 m od lyžiarskeho vleku, Krahule, v blízkosti Kremnice, 15.000,- € / 451.890,- Sk
•RD (gazdovský), Pitelová, 32.500,- € / 979.095,- Sk
•RD, Sklené Teplice, 69.000,- € / 2.078.694,- Sk
•RD (nadštandardný), Trnavá Hora
•obytný dom pôvodne pozostával z 24 bytových jednotiek, po rekonštrukcii vhodný i na penzion, Vyhne, 90.000,- € / 2.711.340,- Sk
•orná pôda o výmere 4 ha, okolie ZH, 0,30 € / m2
•pozemok na výstavbu o výmere 10 ha, pri hlavnej ceste, Hliník nad Hronom, 5,- € / 150,63 Sk / m2
•pozemok na výstavbu o výmere 11.900 m2, Nová Baňa, 6,- € / 180,76 Sk / m2 + dohoda
•pozemok na výstavbu RD, Horná Ždaňa, 6.500,- € / 195.819,- Sk / celok
•pozemok na výstavbu RD, Janova Lehota, 11,- € / 331,39 Sk / m2
•obchodno-kancelársky priestor (dvoj kancelária), Banská Bystrica
•budova s kancelárskymi + dielenskými priestormi v areáli ZSNP, Žiar nad Hronom, 140.000,- € / 4.217.640,- Sk
•obchodno-kancelársky priestor, ZH, 232.300,- € / 6.998.269,80 Sk
•prevádzkové priestory v samostatne stojacom objekte, Stará Kremnička, 266.000,- € / 8.013.516,- Sk + dohoda (prípadne i prenájom)
•motorest, Bartošova Lehôtka – pri hlavnej ceste (možnosť aj prenájmu)
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Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom

SPOMIENKA

Odišla si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 29. januára si pripomíname 10. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustila naša drahá
mama, stará mama a sestra
Juliana Kováčová.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si s nami.
Spomína syn Miroslav s rodinou a sestra
Milka.

SPOMIENKA

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 11. januára sme si pripomenuli 1. výročie od chvíle, keď náš navždy opustil náš drahý manžel,
otec a dedko
Štefan Kúšik.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Spomienka na teba nikdy
nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali a sú ti
vďační za lásku a obetavosť.
Dňa 14. januára sme si
pripomenuli 25. výročie
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš
drahý
Július Pavelka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou na neho spomínajú manželka
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 19. januára uplynul
1 rok od chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Eduard Olajec.
S láskou na teba spomína manželka, deti,
vnúčatá a celá rodina.

Od života pre seba
nič si nežiadala,
všetko len pre svoje deti
a rodinu.
Svoje zlaté srdce celé
si nám dala.
Večný pokoj nech ti dá Boh za odmenu.
Dňa 22. januára sme si pripomenuli 20 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila
naša drahá mamička, babka a prababka
Magda Honeková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím,
s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Srdce láskavé prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohla žiť.
Čas plynie, život ide v diaľ,
nám zostane
len spomienka a žiaľ.
Dňa 30. januára si pripomíname 1. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá sestra
Anka Beňová
vo veku nedožitých 58 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte s nami.
Spomínajú bratia Vlado, Janko a Marián
a sestry Marta a Helena s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 30. decembra uplynuli 3 roky od chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá
mama
Irena Buzalková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaci synovia s rodinami.

noviny.ziar.sk

SPOMIENKA

Dňa 20. januára uplynuli
dva roky od chvíle, keď nás
opustil
Ivan Buzalka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
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ŠPORT

Úvodné dvojkolo s prehrou aj výhrou
BASKETBAL - MUŽI 1. LIGA VÝCHOD

Skupina 1 – 8
2. kolo: Slávia TU Košice – MŠK BK Žiar
nad Hronom 89:59 (46:25)
Strelci: Jány 31, Oravec 11, Daubner 6, Kysela 4,
Majerčák 3, Štefanec, Jonas 2.
3. kolo: MMBK Sabinov – MŠK BK Žiar
nad Hronom 65:96 (34:59)
Strelci: Jány 20, Oravec, Štefanec 18, Daubner
17, Majerčák 10, Jonas 7, Kysela 4, Schubert 2.
V ostatných dňoch sa rozbehla druhá časť
súťaže mužov v basketbale. Úvodné dvojkolo
odohrali Žiarski basketbalisti na východe republiky, kde boli hosťami družstiev Slávia TU
Košice a MMBK Sabinov.
Výsledky oboch zápasov možno hodnotiť ako
protipóly. V sobotnom zápase proti Košičanom
rozhodol o priebehu zápasu výsledok a predvedená hra v prvej štvrtine, keď domáci Košičania mo-

hutným náporom jasne naznačili, ako chcú naložiť
s výsledkom. Pomohla im k tomu aj strelecká nemohúcnosť žiarskych hráčov, keď vlastne streľbu
z poľa zabezpečoval iba rozohrávač Róbert Jány,
autor 31 bodov (4 trojky). Iskierku nádeje si hostia
vykresali šnúrou 13 bodov na úvod druhého polčasu (47:38), ale v ďalšom priebehu zápasu opäť
vplyvom nepresnej streľby aj z otvorených pozícií
neskórovali, a tak mali domáci šancu svoj náskok
zveľadiť a zvíťaziť.
Nedeľný zápas v Sabinove už mal zo strany
hráčov MŠK BK Žiar nad Hronom iné parametre.
Výborná obrana priniesla šancu hrať často rýchly protiútok a obranné zákroky domácich často
viedli už iba k faulom pri zakončení. Vysoké herné
tempo sa prejavilo aj na skóre prvej štvrtiny, ktorú Žiarčania vyhrali nebývalým výsledkom 10:38
v prospech hostí. Hoci sa v ďalšom priebehu zápasu z pohľadu skóre hra vyrovnala, mladíci v drese

Žiaru podporení skúseným Marekom Jonasom,
doviedli zápas do víťazného konca. Podiel na takomto priebehu mali všetci hráči, ktorí zasiahli
do hry.
Tibor Jány, tréner
Tabuľka
1. Slávia TU Košice 2 169:117 2
0 52 4
2. MŠK Iskra Petržalka2 156:145 2
0 11 4
3. MBK Karlovka Bratislava2 180:174 1 1 6 3
4. BK 04 AC LB SNV B 2 148:144
1 1 4 3
5. MŠK BK Žiar n. Hr. 2 155:154
1 1 1 3
6. BK Inter Bratislava 2 130:131
1 1 -1 3
7. MBK AŠK Slávia Trnava 2 149:165 0 2 -16 2
8. MMBK Sabinov 2 129:186 0 2 -57 2

Starším minižiakom sa v Žiline nedarilo
BASKETBAL - STARŠÍ MINIŽIACI

7. kolo: MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar
nad Hronom 59:31 (34:15)
Strelci: Horváth 8, Holička 5, Šály 5, Nagy 4, Záhorec 3, Mihálka 2, Majer 2, Dérer 2.
MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad Hronom 46:29 (26:10)

Strelci: Holička 6, Nagy 6, Šály 5, Záhorec 4, Horváth 4, Šarkozy 2, Štábel 2.
V 7.kole vycestovali Žiarčania na palubovku
úradujúcich majstrov Slovenska. Ambíciu držať
s domácimi krok splnili len v 3. štvrtine prvého a
2. polčase druhého zápasu. Dvojzápas ukázal re-

zervy hostí v útoku, a hlavne v obrane. Do aprílovej
odvety majú žiarski minibasketbalisti pri tvrdom
tréningovom úsilí dosť času na to, aby dokázali
na domácej palubovke Žilinčanov poraziť.
Norbert Nagy, tréner

Dva rozdielne výkony mladších žiakov
BASKETBAL - MLADŠÍ ŽIACI

1. zápas: MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Victoria Žilina 45:36
Strelci: Kádáši 19, Koňarik 14, Rajnoha 2, Šarkozi
1.
2. zápas: MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Victoria Žilina 67:22
Strelci: Koňarik 8, Kádáši 7, Rajnoha 4, Kurečaj
2, Kuchár 1.
V sobotu 14. januára hrali naši mladší žiaci

proti veľmi silnej Žiline. Favorit celej súťaže potvrdil svoje kvality. Domáci boli lepší
vo všetkých smeroch a začiatok prvého zápasu
si robil na palubovke čo chcel.
Viedol vysoko, ale po polčase Žiarčania podali
najlepší výkon sezóny. Dobre bránili, nedovolili
domácim rozvinúť rýchly protiútok a zlepšili hlavne doskoky pod oboma košmi. Strelecky sa darilo
Kádašimu a Koňarikovi a Žiarčania vyhrali druhý

polčas 24:15. Konečný výsledok 45:36 je viac ako
úspechom pre našich chlapcov.
Druhý zápas mal úplne iný priebeh. Náš najlepší hráč Jakub Kádaši sa zranil, Tomáš Mokroš
pre žalúdočne ťažkosti vôbec nehral a ostatní
chlapci už na Žilinu nestačili. Výsledkom bola naša
vysoká prehra, ale je potešiteľné, že keď sú chlapci
zdraví, dokážu držať krok s každým súperom.
Miloš Slávik, tréner

Kadeti proti Martinu víťazne
BASKETBAL -KADETI

1. zápas: MŠK BK Žiar nad Hronom – TJ Slávia
Medik Martin 74:69 P
Strelci: Štefanča 31, Koštál 10, Kašša 8, Šouc 7,
Galko 6, Piatrik 3, Skladan, Valo, Páleník 2, Mokroš
1.
2. zápas: MŠK BK Žiar nad Hronom – TJ Slávia
Medik Martin 70:50
Strelci: Štefanča 13, Koštál 12, Kašša 10,Tenkel
8, Galko 7, Skladan 5, Páleník 4, Šouc 3, Valo,
Piatrik, Supuka 2.
Družstvá nastúpili v sobotu 7. januára vo veľmi
bojovej nálade, čo bolo vidieť na ihrisku od prvých

minút. V oboch zápasoch bola dôležitá II. štvrtina,
no našťastie závery patrili domácemu družstvu.
V prvom zápase úvod patril Žiarčanom, kde
rýchlo šli do 10 bodového vedenia, no slabšia
koncentrácia v obrane priviedla vyrovnanie.
V II. štvrtine dominovali Martinčania, a to vďaka
dobrému útočnému doskakovaniu, z ktorého ľahko bodovali. Po prestávke sa hra domácich zlepšila
zónová obrana súpera zaskočila a rýchle protiútoky znižovali už 15 bodový náskok hostí. Škoda nepremenených šancí spod koša vo IV. štvrtine, čím
si Martinčania udržali menší náskok a až dôležitá

noviny.ziar.sk

trojka hráča Štefanču v 4. sekunde pred koncom
posunula zápas do predĺženia, kde už domáci jednoznačne dotiahli stav do víťazného konca.
V druhom zápase mali Žiarčania hru od začiatku
pod kontrolou, v II. štvrtine si urobili 15 bodový
náskok, ktorý udržiavali až do konca zápasu. Skúšali si rôzne kombinácie v obrane a v útoku sa snažili čo najviac hrať nacvičené signály, ktoré niekedy boli odmenené potleskom divákov.
Eduard Frický, tréner
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Karatisti začali rok úspešne
KARATE

Začiatok súťažného roku 2012 vyšiel našim
karatistom z MŠK Žiar nad Hronom na výbornú.
V sobotu 14. januára čakali našich pretekárov
hneď dve súťaže.
Prvá súťaž sa konala v Prievidzi pri príležitosti
oslavy prvých narodenín založenia klubu Športová
škola karate Prievidza. Bola určená hlavne pre začínajúcich pretekárov. Súťaže sa okrem domáceho a
nášho klubu zúčastnili ešte kluby KK Nováky a KK
Kanianka. Na výkony našich najmenších pretekárov
dohliadala trojica trénerov – Vladimír Neudeker, Miloš Víglašský a Ivan Červenka. Našich 8 pretekárov
nakoniec vybojovalo 7 cenných kovov. Najviac sa
darilo Erikovi Sklenkovi (športový zápas, chlapci 8 –
9 rokov) a Romanovi Debnárovi (súborné cvičenia
kata, chlapci 8 – 9 rokov), ktorí si vybojovali zlaté
medaily. Alex Boška (súborné cvičenia kata, chlapci
8 – 9 rokov) získal striebornú medailu. Zbierku medailí nakoniec doplnili bronzovými medailami aj
Veronika Víglašská (športový zápas, dievčatá 8 – 9
rokov), Juraj Greguš (športový zápas, chlapci 8 – 9
rokov) a Zdenko Vanka (športový zápas, chlapci 10
– 11 rokov). Špeciálna cenu si odniesol Šimon Sečkár (karate techniky, chlapci 6 rokov). Dosiahnuté
výsledky boli odmenou aj pre trénerov za ich usi-

lovnú a náročnú prácu s týmito nízkymi vekovými
kategóriami.
Žiarčania sú dobrou konkurenciou
Druhá súťaž sa v tom istom termíne konala v Dolnom Kubíne. Na Oravskom pohári nás pod vedením
trénerov Ivana Tatára a Ľubomíra Striežovského
reprezentovali skúsenejší pretekári. V konkurencii
20 klubov z celého Slovenska sa našim pretekárom opäť podarilo presadiť. V kategórii športový
zápas dievčat 10 – 11 rokov sme mali dve pretekárky – Karolínu Pivarčiovú a Ninu Jelžovú. Dievčatá sa po zdolaní svojich súperiek nakoniec stretli
vo finále, kde skúsenejšia Karolína nakoniec zvíťazila. V chlapčenských kategóriách nám do zbierky
pribudla ešte jedna medaila, ktorú vybojoval Rastislav Štyriak. Rasťo sa pripravuje na Majstrovstvá
Európy, ktoré budú vo februári. Svoju stúpajúcu
formu predviedol aj na tomto turnaji, keď si vybojoval zlatú medailu.
Medailová bilancia 4 zlaté, 2 strieborné a 3 bronzové medaily je pekným úspechom a je snáď aj
predzvesťou úspešného roku. Pretekárom ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Dvanásty ročník Jedenástky roka sa uskutočnil v piatok 13. januára. Najlepšiu jedenástku
futbalistov vyhlásil Oblastný futbalový zväz
v Žiari nad Hronom.
Do Jedenástky roka sa futbalisti dostávajú
na základe hlasovania funkcionárov klubov a trénersko-metodickej komisie zväzu. Za rok 2011 sa
do výberu dostali brankár Vladimír Číž z Lovče,
obrancovia Tomáš Víglaský z Veľkej Lehoty, Ľubomír Urblík z Repišťa, Mikuláš Urgela z Kremnice
a Ľuboš Laurov z Voznice, záložníci Štefan Vozár

Jedenástka roka 2011

Spomienky...
Dnes, keď už ako starček prezerám tlač, v ktorej
ma zaujal článok o stretnutí žiarskych atletických
legiend, tak mysľou zaletím do čias, keď ešte skade ruka – skade noha príde debata na vtedajšie
športové podmienky medzi vtedajším maratóncom, a takzvaným športovým expertom zvaným
Ečim. Až slovo dalo slovo a ja ako bývalý futbalista
či zjazdár som sa ocitol medzi atlétmi. Slovo dalo
slovo a založili sme ľahkoatletický oddiel. Vhod
bolo i práve ukončenie krásneho športového

Mgr. Ľubomír Striežovský, tréner

z Brehov, Lukáš Rybár z Bzenice, Michal Zuberník
z Vyhní a Milan Kubík z Hornej Vsi a útočníci Eugen
Kmeť z Repišťa a Adam Širáň z Hornej Vsi. Kým Mikuláš Urgela bol v Jedenástke už po štvrtýkrát, päť
členov malo svoju premiéru.
Súčasťou Jedenástky roka bolo i vyhlásenie
ankety Tréner roka. Už po druhýkrát získal cenu
tréner futbalového klubu z Repišťa, Ľubomír Hudec. ObFZ odovzdal i cenu za najkrajší Gól roka,

ktorú získal Michal Bien z Lovče. Cenu Fair play si
za okamžitú prvú pomoc domácemu brankárovi
odniesli dvaja futbalisti – Miroslav Krajči z Lovčice
a Martin Holos zo Šášovského Podhradia.
Na slávnostnom vyhlásení sa okrem ocenených
futbalistov stretli aj funkcionári jednotlivých klubov, predstavitelia zväzu či starostovia obcí. Opäť
nechýbali ani zvučné mená slovenského futbalu.
Pozvanie prijal bývalý medzinárodný futbalový
rozhodca Vladimír Hriňák či člen rozhodcov UEFA,
Jozef Marko.

SNOM

stánku, ihriska s ľahkoatletickou dráhou, sektormi
na skoky, vrhy, hody, a najmä výbornou partiou
dorastencov či mimoriadnym talentom medzi
dievčatami, Julišou. Tréner bol ňou priam posadnutý až do doby, keď mi na Majstrovstvách Slovenska v Žiline prišiel ohlásiť, že Juliša nenastúpila na finále v behu na 100 metrov. V spolupráci
s oddielom sme zorganizovali malú olympiádu
pre žiarske školy. No a k celkovej činnosti bolo
potrebné vychovať štáb ľudí, najmä rozhodcov,

v čom nám veľmi pomáhala pracovníčka OV
ČSZTV. Traja sme skončili ako ústrední rozhodcovia, ktorí boli nominovaní na Majstrovstvá Európy
v atletike v Prahe. Neviem ako ostatní, ale sám
som dostal strieborný odznak ÚV ČSZTV Praha.
Žiaľ, ostali len krásne spomienky a dnešným pokračovateľom môžem len zaželať ďalšie vynikajúce úspechy.
(vd)

