mestské noviny
Dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom | ročník VII. | číslo 3 | 7. február 2012 | cena: zdarma | tel.: 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

V tomto čísle:
FEBRUÁROVÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

V stredu 22. februára sa uskutoční prvé tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pozvánka na strane 2.

Najstaršia občianka má 100 rokov

POSLANCI NAVŠTÍVILI ÚTULOK

STRANA 5
Štyria mestskí poslanci navštívili žiarsky útulok
pre psov. Pri tejto príležitosti štvornohým chlpáčom priniesli aj krmivo a prikrývky. Strana 3.

Školáci si prevzali
hodnotenia
za prvý polrok

POZOR NA PODOMOVÝCH PREDAJCOV
ENERGIÍ

V ostatných dňoch aj v našom meste navštívili
niektorých obyvateľov podomoví predajcovia energií. Zákazníkov lákajú na podpis novej
zmluvy s ich spoločnosťou. Mnohí z nich však
používajú podvodné metódy na získanie nových zákazníkov. Viac na strane 6.
MESTO UŠETRILO VEREJNÝM
OBSTARÁVANÍM VIAC AKO
5 MILIÓNOV EUR

STRANA 3

Klzisko v areáli
základnej školy

Za posledné tri roky sa v Žiari nad Hronom
vykonalo 177 verejných obstarávaní. Na základe takýchto obstarávaní sa podarilo v mestskej
kase ušetriť viac ako päť miliónov eur. Strana 3.

STRANA 2

21. 2. 2012

FAŠIANG
v meste

Poslanecká kancelária
otvorená každú stredu.
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Prerozdelenie finančných prostriedkov
podľa jednotlivých obvodov
Pred časom prišiel žiarsky poslanec Emil Vozár
s návrhom na prerozdelenie istej časti finančných prostriedkov z rozpočtu mesta do jednotlivých volebných obvodov.
Suma 50-tisíc eur by sa tak rozdelila do jednotlivých obvodov podľa ich veľkosti a počtu voličov. „S týmito financiami by disponovali poslanci
za daný obvod. Sú veci, ktoré sú pre obvod potrebné a práve poslanci, ktorí tam žijú, sú s ľuďmi v kontakte a najlepšie poznajú ich požiadavky,“ vysvetlil
Emil Vozár.
Doposiaľ boli financie z rozpočtu mesta vyčlenené na každoročné údržbové práce. Tieto financie
sú však vyčlenené na práce aj tento rok. „Nechceme suplovať veci, ktoré sú naplánované. Keď sa
však niektorí z poslancov rozhodnú, že chcú urobiť
vo svojom obvode aj niečo nad tento rámec, tak
by na to použili práve tieto finančné prostriedky,“
konkretizoval ďalej žiarsky poslanec, ktorý už má
návrh, na čo by časť z vyčlenených financií mohla
byť použitá v jeho volebnom obvode: „Centrum II
je veľké sídlisko, ktoré je však neprehľadné. Ak tu
chcete nájsť nejaké číslo vchodu, musíte chodiť aj
polhodinu. Práve preto by bolo vhodné na jednotlivé bytové domy umiestniť čísla vchodov. Dobré by
to bolo aj pre hasičov, záchranárov či políciu, lebo

v súčasnosti je to neprehľadné.“
Rozhodovanie o spôsobe použitia finančných
prostriedkov však nebude iba na jednom poslancovi. „Všetci poslanci z obvodu povedia svoj návrh,
na čo by financie chceli použiť. Keď nastane všeobecná zhoda, navštívime pracovníkov mestského úradu a oboznámime ich s tým, na čo financie
použijeme. Nechcem, aby to skĺzlo do roviny, že
si napríklad niektorý z poslancov dá pred svojim
domov vydláždiť chodník. Ak nenastane všeobecná zhoda medzi poslancami, peniaze zostanú aj
naďalej v rozpočte mesta.“ Primátor Ivan Černaj
tento poslanecký návrh hodnotí pozitívne. „Niečo
podobné sme už poslancom navrhovali v minulých volebných obdobiach. Vtedy sa toho nechytili.
Teraz, keď poslanec Emil Vozár prišiel s týmto návrhom, privítal som ho a hodnotím ho ako dobrý
nápad. Kto iní, ak nie poslanci vo svojich obvodoch
by mali detailnejšie vedieť, v akom stave okrsok je
a čo by v ňom mohlo byť prioritou.“
Finančné prostriedky sa budú odvíjať od veľkosti
volebných obvodov. So svojimi návrhmi môžu prísť
aj samotní občania, ktorí ich môžu adresovať buď
poslancom, alebo predsedom bytových spoločenstiev.
(li)

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta
Nenávratné finančné prostriedky, čiže dotácie
sú poskytované z rozpočtu mesta oprávneným
osobám. Výšku dotácie schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
Na základe schváleného Všeobecne záväzného
nariadenia č. 2/2005 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom a dodatkov k VZN č. 1 a č. 2 VZN aj tento rok je možné podať žiadosti na poskytnutie dotácií, a to do konca
februára. Podmienky stanovuje spomínané VZN.
V ňom je obsiahnuté, že za dotáciu sa nepovažujú
bežné transfery právnickým osobám zriadených
mestom, ktoré sú im poskytnuté priamo pri schvaľovaní rozpočtu.
Predmetná dotácia je poskytovaná za účelom
rozvoja v oblasti tvorby a ochrany životného
prostredia, ale aj na zabezpečenie bývania, sprá-

vy, údržby a obnovy bytového fondu. Žiadať o ňu
môžu právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je mesto, ale aj fyzické osoby –
podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt
na území mesta.
Primátor mesta Ivan Černaj vidí v poskytovaní týchto dotácií prínos nielen pre mesto, ale aj
pre samotných občanov: „Žiadatelia si vďaka týmto poskytnutým finančným prostriedkom môžu
zveľadiť napríklad medziblokové priestory, detské
ihriská či okrasné záhony pred bytovými domami.
Našou filozofiou je vtiahnuť občanov do procesu,
v ktorom si sami môžu povedať, ako si prostredie,
v ktorom žijú, skrášlia a zveľadia.“
Žiadosť je možné vyzdvihnúť si na Mestskom úrade – Odbor riadenia projektov, prípadne si ju môžete stiahnuť z webovej stránky mesta.
(li)

OZNAM

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa
46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj
zámer predať nehnuteľnosť – pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, vytvorený na základe geometrického plánu
36636029-220/11, úradne overeného Správou
katastra Žiar nad Hronom dňa 25.10.2011 z pôvodnej EKN parcely č. 536/1, vedenej ako ostatná
plocha s celkovou výmerou 17 909 m2, zapísanej

na LV č. 3327, a to:
- diel č. 1 s výmerou 130 m2, ktorý zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 2034/64 – zastavaná
plocha o celkovej výmere 130 m2.
Uvedený pozemok sa nachádza na Ul. SNP
v Žiari nad Hronom za betónovým oplotením
centrálnej autobusovej zastávky pred rodinným
domom súpisné číslo 80.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade – Odbor správy majetku mesta, alebo na úradnej tabuli mesta.
(r)

7. február 2012 | Mestské noviny
POZVÁNKA

V zmysle paragrafu 12 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom na deň 22. februára 2012 (t. j.
streda) o 14.00 hodine do zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d.
2, s týmto programom:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ.
3. Informácia o plnení rozpočtu mesta.
4. Informácia o vývoji na trhu práce, o stave nezamestnanosti v meste Žiar nad Hronom (Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny).
5. Informácia o projektoch.
6. Návrh Dodatku k Zmluve o Spoločnom obecnom úrade.
7. VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka zákl. umeleckej školy.
8.Interpelácie poslancov.
9. Rôzne, podnety a pripomienky občanov
mesta, diskusia:
a) SMM – pozemkové,
b) Menovanie riaditeľky MsKC v Žiari nad Hronom.
10. Záver.
Ivan Černaj, primátor

V areáli základnej školy
spravili klzisko

Vďaka silným mrazom získali žiarski školáci
prírodné klzisko. Okrem nich ho počas celého
dňa môže využívať aj široká verejnosť.
Mesto spolu s vedením Základnej školy na Jilemnického ulici rozhodlo, že plochu basketbalového
ihriska použije na zriadenie mestského klziska. Ako
potvrdil riaditeľ školy Marian Majzlík, ľadová plocha bude pre obyvateľov otvorená denne od 8.00
do 22.00 hodiny. Vo večerných hodinách bude
priestor provizórne osvetlený niekoľkými reflektormi.
S prevádzkou klziska nemá mesto žiadne náklady,
keďže sa pri nízkych teplotách ľad tvorí prirodzene.
O ľadovú plochu sa stará zamestnanec školy, ktorý
ju každodenne polieva vodou. Kým bude počasie
priaznivé, môžu korčuliari klzisko naplno využívať.
„Už niekoľko rokov uvažujeme o vytvorení umelej
ľadovej plochy na korčuľovanie ako majú aj niektoré
mestá na Slovensku. Predstavovalo by to investíciu
približne 150-tisíc eur, čo si v súčasnosti nemôžeme
dovoliť, tak aspoň takýmto spôsobom sa snažíme
ľudom urobiť v zime radosť“, dodal primátor Ivan
Černaj.
(r)
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Verejným obstarávaním ušetrilo mesto viac ako 5 miliónov eur
Verejným obstarávaním sú postupy podľa
zákona o verejnom obstarávaní, ktorými sa
zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky
na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov. Cieľom verejného obstarávania je úsporné
nakladanie s prostriedkami zo štátneho rozpočtu.
Mesto Žiar nad Hronom si vedie podrobnú štatistiku verejných obstarávaní od roku 2008. Podľa nej
sa za tri roky vykonalo v našom meste 177 verejných obstarávaní. Martin Baláž, hovorca mesta: „My
ako mesto nakupujeme tovary a služby v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní. V minulom
roku sme ich vykonali 36. Ak hovoríme o finančnej
úspore, ide v tomto prípade o výsledok, ktorý sa
prejaví vo verejnom obstarávaní, čiže rozdiel medzi
najvyššou a najnižšou ponukou, ktorú sme vybrali.
Hlavným kritériom pri výbere na základe týchto súťaží je najnižšia ponúknutá cena, ktorú vyberáme.“
V minulom roku mesto nakúpilo tovary a služby
v hodnote takmer 18 miliónov eur, pričom súčet
najvyšších ponúk z verejného obstarávania bol
viac ako 21 miliónov eur. „Z toho vyplýva, že v mi-

nulom roku sme ušetrili, keďže sme uprednostnili
najnižšie ponuky, 3 milióny 800-tisíc eur,“ spresnil
ďalej hovorca žiarskej samosprávy. Za tri roky, odkedy mesto vedie podrobnú štatistiku verejných
obstarávaní, sa podarilo obstarať služby v hodnote viac ako 35 miliónov eur. Súčet najvyšších ponúk bol pritom viac ako 40-miliónov korún. „Konkrétne sa to premieta v tom, že na základe týchto
177 verejných obstarávaní sme mestskej kase
ušetrili 5 miliónov 200-tisíc eur,“ uviedol Martin
Baláž.
Verejné obstarávanie je súťaž, do ktorej sa môže
zapojiť na základe vyhlásenia každý, kto poskytuje konkrétnu službu, príp. predáva určité tovary.
Na základe kritérií, ktoré sú vopred dané, sa potom
vyberá najvýhodnejšia ponuka. V absolútnej väčšine je to najnižšia cena za ponúknutú službu či tovar. Môže to byť dodávka elektrickej energie, nákup
kancelárskeho tovaru. „V našich verejných obstarávaniach sú započítané aj veľké projekty, ktoré sme
realizovali z dotácií z Euro fondov, a to je napríklad
aj nákup techniky na zvoz komunálneho odpadu,“
dodal na záver hovorca mesta.
(li)

V okrskových komisiách bude mať zastúpenie
16 politických strán
Voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky sa uskutočnia v sobotu
10. marca. Zaregistrovaných je 26 politických strán.
V utorok 24. januára zložilo slávnostný sľub 204 členov
z 15-tich žiarskych volebných okrskov.
Politické strany, politické hnutia alebo koalície politických strán, ktorých kandidátne listiny
boli zaregistrované, mohli delegovať v termíne
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do 15. januára do okrskových komisií v našom meste jedného člena a jedného náhradníka za svoju
politickú stranu. V našom meste túto možnosť využilo 16 politických strán z 26 zaregistrovaných.
Občania, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia, mohli požiadať mestský úrad
o voľbu poštou. Ako sme sa dozvedeli, Mestský úrad
v Žiari nad Hronom zaevidoval 27 žiadostí, a to z krajín ako Česká republika, USA, Kanada, Veľká Británia, Škótsko, Írsko, Dánsko či Španielsko. Pre porovnanie, počas minulých volieb, ktoré sa konali v roku
2010, požiadalo o voľbu poštou 15 občanov nášho
mesta.
(li)

Psom v útulku pomohli
aj žiarski poslanci

V pondelok 23. januára navštívili žiarsky Útulok s karanténnou stanicou mestskí poslanci.
Emil Vozár, Mária Biesová, Peter Dubeň a Martin
Sklenka kúpili pre štvornohých obyvateľov útulku
krmivo a zaobstarali im aj niekoľko kusov prikrývok. Emil Vozár: „Keď sme robili vianočný poslanecký punč, tak som sľúbil, že výťažok poputuje
na pomoc psíkom v žiarskom útulku. Keďže sa punč
nakoniec podával zadarmo, nemohol svoj sľub splniť. Aby však nezostalo iba pri rečiach, oslovil som
niektorých kolegov poslancov. Poskladali sme sa
a pre psov sme v týchto dňoch kúpili 40 kilogramov
granúl a zaobstarali sme im aj prikrývky a hračky.“
Počas návštevy útulku si poslanci pozreli aj koterce
so psíkmi a prisľúbili, že v rámci svojich možností sa
budú snažiť dobrovoľníkom, ktorí útulok prevádzkujú, pomáhať aj v budúcnosti.
(li)

Parlament očami detí

Namiesto vysvedčenia si školáci prevzali písomné hodnotenie
V utorok 31. januára si žiaci prevzali polročné
vysvedčenia. Nie sú to však už klasické vysvedčenia, na aké sme boli zvyknutí v minulosti, ale
iba písomné hodnotenie.
I keď polročné vysvedčenia žiaci nedostali, rodičia môžu písomne požiadať o výpis. K takémuto
kroku pristúpila naša vláda ešte minulý rok. Podľa
rezortu školstva je to zbytočná administratívna záťaž, keďže polročné hodnotenie žiaka obsahuje aj
koncoročné vysvedčenie.
Adriana Giláňová, metodička Odboru školstva
a športu: „Pravidlá o spôsobe hodnotenia žiaka na
konci prvého polroka určuje školský zákon. Ten hovorí o tom, že celkové hodnotenie žiaka na konci
prvého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie
v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa
klasifikujú, a klasifikáciu jeho správania. Nezahŕňa
klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.“ V posledný vyučovací deň prvého polroka
školského roka tak triedny učiteľ vydá žiakovi výpis
slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu
a správania žiaka za prvý polrok. Výpis však nie je
verejnou listinou. „Vysvedčenie za prvý polrok sa
vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého

žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia,“ dodala Adriana Giláňová.
V žiarskych školách si tak v utorok prevzalo písomné hodnotenie za svoju polročnú prácu 1717
žiakov.
O klasické vysvedčenie nepožiadal na „Jednotke“,
na „Dvojke“ a v cirkevnej škole nikto z rodičov. Ako
nás však informovala Soňa Haštová, zástupkyňa
riaditeľa v Základnej škole na Jilemnického ulici,
o vydanie vysvedčenia za I. polrok školského roka
2011/2012 požiadal na „Štvorke“ jeden zákonný zástupca.
(li)
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Centrum voľného času v Žiari nad Hronom
zahájilo interaktívny blok besied a prednášok
pod názvom Parlament očami detí, ktorý je určený
členom žiackych parlamentov v základných školách
a Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. Cyklus pozostáva z troch besied. V rámci tohto cyklu
sa v utorok 31.januára uskutočnila beseda na tému
mestský úrad a funkcia mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom, na ktorú bol pozvaný hovorca
mesta Martin Baláž. Žiakov oboznámil o symboloch mesta a ich histórii, význame mestských inštitúcií, funkcii mestského úradu a mestského zastupiteľstva. Žiaci sa aktívne zapájali. Na záver besedy
prebehla diskusia o žiackych parlamentoch, kde si
žiaci mohli sami porovnávať prácu svojich žiackych
parlamentov na školách s prácou mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Besedy sa zúčastnilo
45 žiakov zo základných škôl v meste a Gymnázia
Milana Rúfusa v Žiari nad Hornom.
Bc. Miroslava Žiaková, CVČ ZH
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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 získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, kancelária č.10, alebo
na tel. čísle 678 71 24 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

Informačné plagáty v nových smetných košoch
V januári 2012 bola väčšina nových smetných košov v našom meste doplnená informačným plagátom
o tom, ktorý odpad máme vhodiť
do ktorej priehradky nového smetného koša. Jednotlivé priehradky koša sú
farebne rozlíšené a plagát názorne ukazuje umiestnenie jednotlivých zložiek
separovaného odpadu (modrý otvor –
papier, žltý otvor – plasty, kovy, tetrapaky)
a zmesový komunálny odpad (červený
otvor). Vzhľadom k mrazivému počasiu
sa práce nakrátko spomalili, keďže povrch vývesnej plochy je namrazený a plagáty sa nedajú nalepiť. Všetky smetné
koše budú letákmi postupne vybavené
v priebehu mesiaca február, a to vzhľadom k poveternostným možnostiam.
OŽP
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Najstaršia obyvateľka oslávila 100 rokov
V SRDCI ŽENY LEŽÍ TAKÁ HLBOKÁ STUDŇA LÁSKY, ŽE NIJAKÁ ZIMA STAROBY
NEMÔŽE SPÔSOBIŤ, ABY ZAMRZLA.

Agáta Lojková v mladosti, na foto s manželom.
V pondelok 30. januára oslávila sto rokov najstaršia obyvateľka žiarskeho Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb, Agáta Lojková. Pri tejto príležitosti jej zablahoželala nielen
jej najbližšia rodina, ale aj zástupca primátora
Peter Antal, Silvia Hlôšková zo ZPOZ-u a Peter
Hlaváč, riaditeľ zariadenia.
Storočný príbeh pani Agáty sa začal písať
30. januára 1912. Vyrastala v neďalekej obci Lutila
spolu so svojím bratom Martinom, ktorý však ako
17-ročný zomrel, a s mladšou sestrou Máriou.
V roku 1914 jej v Ľubľane počas I. svetovej vojny
zahynul otec, matka sa neskôr znovu vydala. Ako
12-ročná sa spolu s rodičmi presťahovala do
Francúzska, priamo do Paríža, kde prežila dlhých
17 rokov. Na toto obdobie pani Agáta rada spomína, pretože tu prežila svoju mladosť, naučila sa
po francúzsky, pracovala v továrni na cukríky a neskôr ako domáca v slovenskej rodine.
Zo života vo Francúzsku jej však najviac učarovala
francúzska móda. Z mladej Agáty sa stala elegantná dáma, ktorá sa rada obliekala. Toto jej zostalo
po celý život. Doma v Lutile dokonca všetkých príjemne prekvapila, keď ako prvá prišla do kostola
v elegantnom klobúku.
V rodnej Lutile ako 18- ročná strávila aj 6-týždňovú veľkonočnú dovolenku, počas ktorej sa zoznámila so svojím budúcim manželom. Svoj život
spečatili spoločným „áno“ 18. októbra 1930. S manželom prežila v Paríži nasledujúcich 11 rokov. Spoločne radi chodievali na prechádzky po Champs
Élysées – ulici dlhej viac ako 3 kilometre, na ktorej
sa nachádza prezidentský palác a uprostred námestia stojí Víťazný oblúk. Ako hlboko veriaca tiež
pani Agáta niekoľkokrát navštívila juhofrancúzske
pútnické miesto Lurdy.
Ako 23-ročná sa stala matkou jedinej dcéry Lýdie a 29-ročná sa už spolu s rodinou vrátila domov
na Slovensko. Nový domov našla vo Svätom Kríži,
kde sa pomaličky naučila to, čo dovtedy nepotre-
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bovala – siať, spracovávať konope, chovať statok,
venovať sa záhrade a hospodárstvu okolo domu.
Keď mala čas, vypletala svetre pre rodinu, priateľov
či známych.
S manželom spolu žili šťastne skoro 68 rokov, až
do jeho smrti. Jedným z najkrajších okamihov spoločného života bola oslava Diamantového sobáša.
Ľudia z jej blízkeho okolia prijímali pani Agátu ako rozvážnu, inteligentnú a veľmi elegantnú
dámu. Mnohí však ani netušili, že bola nadaná i
na matematiku, veľmi dobre rozumela číslam.
V súčasnosti pani Agáta ďakujete životu za to,
čo jej priniesol. Od roku 2008 sa stala obyvateľkou
žiarskeho domova dôchodcov, pretože už potrebuje celodennú opateru. Stále však zostala milou a
príjemnou dámou.
Najväčším koníčkom sa pre ňu stalo pletenie
Ako nám povedal Peter Hlaváč, riaditeľ sociálneho zariadenia, storočného obyvateľa mali v domove naposledy pred siedmimi rokmi.
Na oslave nechýbala ani Lýdia Mandáková, jediné dieťa pani Agáty. „Počas svojho života sa moja
mama veľmi narobila, najmä na záhrade a na poli,“
zaspomínala Lýdia a pokračovala: „Keď sa vrátila z Francúzska, postavili si s otcom rodinný dom
vo Svätom Kríži, kde začali chovať hydinu a obrábať
pole. Keď mala voľný čas, jej veľkým koníčkom bolo
pletenie. Všetkým ľuďom v okolí plietla svetre. Keď
jej napríklad robotníci pomáhali s niečím v záhrade, tak nechceli nikdy peniaze, ale aby im uplietla
sveter. Sveter plietla vždy z ovčej vlny, prsty mala
často dokrvavené.“ I keď je Lýdia jediným dieťaťom
pani Agáty, nepamätá sa, že by sa jej mama nejako
mimoriadne venovala. Dôvodom bolo i množstvo
práce na poli či okolo domu. „Čo si zaumienila, to aj
muselo byť. Vždy si trvala na svojom. Inak bola veľmi dobrá srdcom. Keď aj niečo otec povedal, vždy
musel ustúpiť, lebo mama si presadila svoje. Ale
dohodli sa, veď sa mali radi, rozumeli si a to bolo
hlavné,“ prezradila na svoju mamu Lýdia.
„Mám sa výborne,“ prezradila nám s úsmevom
100-ročná oslávenkyňa. Jediné, čo ju dnes trápi, je
mladosť. „Trápi ma nie preto, že by som chcela niečo
zmeniť, ale že je už preč. Život som mala dobrý, nemôžem sa sťažovať. Na všetko z prežitého rada spomínam,“ dodala pani Agáta, ktorá nám prezradila aj
to, ako sa možno dožiť 100 rokov. „Treba robiť to,
čo ja. Chodiť do prírody, zdravo žiť a veľa sa smiať.“
(li)

100-ročnej oslávenkyni zablahoželal
aj vnuk Miroslav.
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Najlepšiu improvizáciu predviedlo

hudobné duo Storytellers
V piatok 27. januára sa v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom improvizovalo,
improvizovalo a bavilo. Uskutočnilo sa kultúrne
podujatie s názvom Impro-šou ZH.
Je to podujatie, ktoré začalo pravidelne organizovať MsKC v roku 2006 a dnes si píše už 6. rok
svojho života. Päťkrát do roka sa stretnú v priestoroch Výstavnej siene v MsKC mladí tvoriví ľudia
a improvizujú v rôznych umeleckých žánroch na
spoločnú tému. V piatok improvizovali v hudobnom žánri STORYTELLERS, v divadelnom DS TOTO,
DS AUTOŠKOLA a C&D THEATRE. V literárnom žánri
sa prestavili Miroslav Filus, Lucia Koštová a Ján Ihracký. Výtvarný žáner zastupovalo až 10 talentovaných výtvarníkov – K. Konôpková, K. Dvorská,
V. Vencelová, D. Štefaňáková, K. Mlčeková, P. Vivodová, S. Matušková, K. Kantorová, D. Tomášcová a
J. Paučula.
Na začiatku podujatia samotní diváci navrhujú
témy a jednu z nich vylosujú ako tému večera. V tento piatkový podvečer jeden z návštevníkov vytiahol
lístok s názvom Ako upiecť chleba. Improvizátori sa
predstavujú v 3 kolách, po ktorých opäť diváci svojim hlasovaním určia víťaza. V piatok sa ním stalo hudobné duo STORYTELLERS v zložení Ľuba Beličková a Zuzana Barančoková. Ich meno bolo napísané
na putovnú cenu – dvojkreslo, ako aj všetky mená
víťazov od roku 2006.
Natália Novotná

Víťazné hudobné duo.

Dôchodcovia literárčili

Činnosť Klubu dôchodcov v Žiari nad Hronom
je rôznorodá. Od vzdelávacej oblasti, športovej a zábavnej činnosti, cez návštevy divadiel
a spoznávanie rôznych kútov krásneho Slovenska formou zájazdov až po tematické témy klubových dní.
Činnosť je rozdelená podľa plánu činnosti Klubu
dôchodcov na rok 2012 a na jednotlivé mesiace.
Tak tomu bolo aj 24. januára (klubový deň), kedy
sme sa venovali literárnej oblasti. Bolo to po prvýkrát. Požiadali sme Máriu Szolnokyovú, bývalú
pedagogičku, ktorá je aj členkou Klubu dôchodcov,
aby nás uviedla do jej literárnej činnosti, ktorej sa
venuje a má už aj niekoľko ocenení v tejto oblasti.
Pani Szolnokyová nám prečítala niekoľko svojich
prác, v ktorých opisuje svoje vlastné príbehy a zážitky. Bolo to milé posedenie, za čo patrí Márii Szolnokyovej poďakovanie. Už vieme, že v tejto oblasti
budeme pokračovať.
Klubová rada KD
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Podomoví predajcovia energií používajú neetické metódy Textilné bábiky Tilda a Tatiana
V ostatnom vydaní nášho dvojtýždenníka
sme vás informovali o podomových predajcoch
energií. Vo väčšine prípadov podávajú nepravdivé informácie o Stredoslovenskej energetike
a zákazníkov lákajú na podpis novej zmluvy
s ich spoločnosťou.
Stredoslovenská energetika (SSE) sa stretla
s mnohými prípadmi podvodných aktivít niektorých podomových predajcov, kedy podaním nepravdivých informácií o spoločnosti a neetickými
metódami predaja odberatelia podpísali zmluvu
s inou spoločnosťou buď nevedomky, alebo boli
k podpisu zmluvy dokonca dotlačení. „Skúsenosti
našich zákazníkov potvrdzujú, že niektorí podomoví predajcovia vedia byť pri obchádzaní domácností v skutku vynaliezaví. Smutné však je, že ich
vynaliezavosť hraničí s veľkou dávkou amaterizmu
a nečestnosti, s cieľom získať podpísanú zmluvu
a zinkasovať províziu,“ uvádza Jana Bolibruchová
zo SSE. Čo teda robiť v prípade, že vás podomoví
predajcovia navštívia? Predtým, než čokoľvek podpíšete, by vám malo byť jasné, o akú spoločnosť,
príp. akého dodávateľa ide. Niektorí podomoví
predajcovia sa vydávajú za zástupcov vášho súčasného dodávateľa elektriny, tvrdia, že vzniká nová
pobočka alebo dokonca, že váš súčasný dodávateľ
zaniká a presviedčajú vás, že musíte podpísať novú
zmluvu. „Niet sa kam ponáhľať, pokiaľ má dodávateľ skutočný záujem, poskytne vám dostatok času
a priestoru na to, aby ste si overili jeho vierohodnosť. Je veľmi dôležité prečítať si, čo je napísané
v zmluve a obchodných podmienkach spoločnosti, príp. sa vyžiadať čas na preštudovanie zmluvy a
nepodpisovať ju pod tlakom, tzn. medzi dverami.
Pred akýmkoľvek rozhodnutím si dôkladne prečítajte všetky dokumenty, ktoré podpíšete (najmä
možnosti ukončenia zmluvy a s tým súvisiace poplatky),“ varuje Jana Bolibruchová.
Prísľub percentuálnej zľavy nie je reálny
Pri výbere, či zmene dodávateľa by rozhodujúcim
faktorom nemala byť len cena, ale aj zákaznícka
starostlivosť a v neposlednom rade aj spoľahlivosť,

skúsenosti a profesionalita dodávateľa. „Na základe
porovnania verejných cenníkov pre domácnosti sú
rozdiely v cenách jednotlivých dodávateľov elektriny len minimálne. Zo skutočného porovnania
zverejnených cien pre domácnosti sú sadzby, v ktorých sú výhodnejší tradiční dodávatelia. Pre rodinu
s vyššou spotrebou v jednotarifnej sadzbe, ktorá je
najrozšírenejšia (DD2), je rozdiel menej ako 1 euro
mesačne. Výhodnosť jednotlivých dodávateľov sa
líši tiež medzi jednotlivými sadzbami, preto odberateľ by sa nemal uspokojiť a „naletieť“ prísľubu
percentuálnej zľavy, ktorá nie je reálna. Zároveň by
si mal uvedomiť, že z pohľadu celkovej ceny, ktorú
za elektrinu platí, je prípadná úspora len polovičná,
keďže distribučné a ostatné regulované poplatky sú
pre všetkých rovnaké,“ radí ďalej Jana Bolibruchová.
Znamená to, že si vždy vypýtajte aktuálny cenník.
Ak sa stane, že predsa len zmluvu s podomovým
predajcom podpíšete a chcete ju stornovať, tu je
odporúčanie SSE: 1.Odstúpiť od zmluvy uzavretej
pri podomovom predaji v lehote 7 pracovných dní,
a to bez uvedenia dôvodu, čo umožňuje Občiansky
Zákonník v § 48, § 49, ako aj zákon č. 108/2000 Z.
z o ochrane spotrebiteľa. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Uvedená
7-dňová lehota na odstúpenie je zachovaná, ak sa
písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr
posledný deň lehoty na poštovú prepravu.
2. Zaslať čo najskôr novému dodávateľovi (t.cj.
spoločnosti, s ktorou uzavrel zmluvu) písomné
odstúpenie od zmluvy aj v prípade, že už 7-dňová
lehota uplynula, a zároveň žiadať zrušenie splnomocnenia pre úkony spojené so zmenou dodávateľa elektriny. Žiadajte od nového dodávateľa písomné potvrdenie o zrušení zmluvy bez poplatkov,
a to najmä, ak bola zmluva s novým dodávateľom
podpísaná v tiesni alebo na základe zavádzajúcich
informácií od podomového predajcu.
3. Zaslať svojmu súčasnému dodávateľovi (SSE)
žiadosť o stornovanie výpovede súčasnej zmluvy
o dodávke a distribúcii elektriny, ktorú v jeho mene
podal nový dodávateľ.
(li)

Prázdne oči a dar
Centrum voľného času v Žiari nad Hronom
v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých
Slovenska pripravilo besedu s ukážkami kompenzačných pomôcok pre nevidiacich pod názvom Biela palička, prázdne oči a dar. Besedy sa
zúčastnilo 87 žiakov 7. a 8. ročníkov.
Podujatie bolo rozdelené na dve časti. V prvej
časti besedy Dagmar Filadelfiová, vedúca Krajského strediska ÚN a SS, priblížila žiakom život nevidiacich a slabozrakých ľudí. Žiaci mali možnosť
vyskúšať si, zažiť a vcítiť sa do pozície nevidiaceho
– slabozrakého prostredníctvom použitých simulačných okuliarov, ktoré sú určené na simulačné
diagnózy. Školákom predviedla aj kompenzačné
pomôcky, ktoré využívajú v každodennom živote, ako napr. budík pre slabozrakých, náramkové hodinky – digitálne aj s hlasovým výstupom,
palice pre nevidiacich, ktoré sú najdôležitejšou
pomôckou pre samostatný pohyb a orientáciu
nevidiacich, optické pomôcky ako príložné lupy
s osvetlením, ručné čítacie lupy, indikátor hladiny
vody, mobilný telefón s hlasovým výstupom a počítač so špeciálnymi programami na ozvučenie
obrazovky a na zväčšenie obrazovky pre zrakovo

postihnutých.
V druhej časti žiakom Peter Vavro spolu s manželkou priblížili život nevidiaceho človeka z vlastných
skúseností. Rozprávali o svojom živote – detstve,
mladosti či štúdiu na konzervatóriu, zamestnaní
a súčasných aktivitách. Okrem pomôcok používaných nevidiacimi v domácom prostredí Peter Vavro
oboznámil žiakov aj so vznikom Brailovho písma
a jeho manželka predviedla ukážky písania Brailovou abecedou na tabuľke na písanie bodového písma a na písacom stroji.
CVČ
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Pri Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom pôsobí už štyri roky klub patchworku. Aktívne členky si pošili deky, tašky,
vankúše a najnovšie sa pustili do náročnej práce šitia textilných bábik.
V sobotu 28. januára sa stretlo desať zručných
žien a pod vedením Ingrid Téglásovej zo Žiaru
nad Hronom sa vrátilo do rannej mladosti.
Ušili si bábiku Tildu od autorky Tony Finnanger
z Nórska a bábiku od Tatiany Conne z Ruska. Tieto dve bábiky sú svetové hity a môžete sa s nimi
stretnúť aj na internete. V najbližšom období budú
oživovať riflovinu a tiež sa pripravujú na privítanie
jari. Budú to zaujímavé textilné sliepočky, kuriatka
a zajkovia, zhotovené tak trochu inak ako ich my
poznáme.
HS
K EVANJELICKEJ CIRKVI SA HLÁSI
500 OBYVATEĽOV

V minulom čísle Mestských novín sme uverejnili
článok o výstavbe evanjelického kostola v našom
meste. Okrem iného sme v ňom uviedli informáciu, že v súčasnosti sa v Žiari nad Hronom k evanjelickej cirkvi hlási 150 veriacich. Táto informácia
však nie je pravdivá, na čo nás upozornili viacerí
presbyteri dcérocirkvi evanjelickej a. v. v Žiari
nad Hronom.
Článok tak vyvolal dojem, že za posledných
10 rokov počet evanjelikov v Žiari nad Hronom klesol na menej ako tretinu. Pri danom
stave a tendencii by tak bola stavba evanjelického centra diskutabilná a bezperspektívna.
Podľa posledného sčítania obyvateľov sa
k evanjelickej cirkvi a. v. v Žiari nad Hronom
hlási približne 500 obyvateľov. K praktizujúcim
evanjelikom sa hlási 165 členov. To sú tí, ktorí sa
pravidelne zúčastňujú na bohoslužobnom živote či platia pravidelné príspevky. Ostatní sú buď
pasívni, alebo občas aktívni. Sú však i členovia
cirkvi, ktorí cestujú niekoľko kilometrov inde,
pretože dané priestory na bohoslužby, ktoré veriaci v súčasnosti využívajú, nepovažujú za dosť
dôstojné a čakajú tak na dokončenie stavby.
Ukončenie stavby v tomto roku tak, aby sa dala
využívať, však s veľkou pravdepodobnosťou nebude. Možno sa ale podarí dokončiť zborovú
miestnosť, ktorá by mala slúžiť deťom, mládeži
a seniorom. Všetko však záleží na finančných
prostriedkoch.
(r)
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Na „Jednotke“ to stále žije

Ako vždy, aj tento školský rok sa všetci tešíme na našich
budúcich prváčikov, terajších predškolákov. Veď 12. a 13.
február bude ich veľký deň. Naše pani učiteľky pripravili
zaujímavé aktivity, ako:
•dielňa PRAVEKU, kde sa deti spolu s rodičmi môžu preniesť do minulosti,
•prostredníctvom interaktívnej tabule spoznajú deti HONOLOKO – hru, naučia sa ako sa starať o zdravie a životné
prostredie, (hra získala cenu Children´ s Environmental Health Recognition Awards 2006 od Americkej agentúry na
ochranu životného prostredia (US EPA), čím ocenila úsilie
chrániť deti pred environmentálno-zdravotnými rizikami),
počas nedele vás bude sprevádzať šašo, ktorý vás zavedie
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aj do dielne na výrobu karnevalových masiek, školskej knižnice, odborných učební.
Naša škola sa vám pripomína pravidelne počas celého
školského roka. V školskom roku 2011/2012 sme právom
hrdí na už zrealizované aktivity:
•Deň dobrovoľníctva, počas ktorého naša škola zapojila
najviac dobrovoľníkov v Banskobystrickom kraji, a tým získala výnimočnú cenu od spoločnosti Microsoft.
•Imatrikuláciu prvákov – naši prváci boli slávnostne
prijatí do cechu žiackeho a členovia žiackeho parlamentu
pasovali všetkých hrdým titulom Žiak našej školy.
•Vianočný benefičný koncert – opäť sme mohli finančne podporiť vzdelávanie etiópskeho dieťaťa, ktoré si naša
škola adoptovala na diaľku, a tiež sme podporili Oddelenie
detskej onkológie vo Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.
•Deň vedy – starší „druhostupniari“ si pripravili pokusy
pre mladších „prvostupniarov“, predstavili im matematickú
symetriu, farebnú a záhadnú chémiu, mikrosvet biológie aj
makrosvet fyziky.
•Naši koordinátori pravidelne spestrujú vyučovanie
prednáškami a besedami o HIV/AIDS, interaktívne vyučujú
v anglickom jazyku na tému Závislosti, Zdravý životný štýl.

Zápis do školy môžeme označiť za prvý
veľký medzník v živote každého dieťaťa.
Spolu so svojimi rodičmi vstupuje do veľkej školy plné očakávania, ale aj malých
obáv z nepoznaného. Na zápise sa prvýkrát predvedie ako nádejný prváčik.
„Dvojka“ prichádza s ponukou, aby pomohla rodičom
budúcich prvákov správne sa rozhodnúť, v akom prostredí
prežije ich dieťa najbližších deväť rokov. Už v prvom ročníku sa môže škola pochváliť vypracovaným školským vzdelávacím programom spoločensko-vedných predmetov:
anglický jazyk.
Ako záruku kvalitného výchovno–vzdelávacieho procesu škola ďalej ponúka:
•Poskytovanie možnosti integrácie žiakov a bezbariérový prístup do budovy školy, multimediálnej učebne s interaktívnou tabuľou, dielní, telocvične a školskej jedálne;
integrujeme nadané deti, deti so zdravotným postihom,
vývinovými poruchami učenia (v škole sú k dispozícii dve
špeciálne pedagogičky a asistent učiteľa).
•Mimoškolské aktivity vo forme krúžkov s hudobno-pohybovým, športovým a polytechnickým zameraním.
•Výbornú spoluprácu s MŠ – poskytujeme učebňu výpočtovej techniky pre predškolákov, organizovanie športového dňa, otvorených hodín.
•Možnosť navštevovať školský klub detí od 6.00 do 17.00
hod., podľa záujmu rodičov aj počas prázdnin.
•Dlhodobé zapojenia sa do projektov: ProTech, Zdravý
úsmev, Škola dokorán, Otvorená škola – Infovek, Lego-dacta, FLL – Prvá Legoliga.
Keďže sme moderná škola, ktorá sa snaží udržať krok
s Európou, zaviedli sme do vyučovacieho procesu niekoľko

„Dvojka“ je tu pre vaše deti

Blíži sa významný deň v živote vášho
dieťaťa – predškoláka. Týmto dňom je
zápis do školy. Neviete sa rozhodnúť,
do ktorej školy ho zapíšete? Základná škola na Jilemnického ulici
č. 2 v Žiari nad Hronom, nazývaná aj „Štvorka“, srdečne pozýva všetkých predškolákov a ich rodičov
do priestorov školy na zápis v dňoch:
12. februára 2012 v čase od 10.00 do 15.00 hod.
(nedeľa) a 13. februára 2012 v čase od 9.00 do 16.00 hod.
(pondelok).
Na vaše deti u nás čakajú rozprávkové bytosti, ktoré ich
budú sprevádzať pri zdolávaní zaujímavých úloh a možno
sa im podarí napraviť všetko, čo rozprávkový Polepetko
poplietol. Okrem teoretických vedomostí si vyskúšajú aj
svoje fyzické schopnosti v športových súťažiach, ktoré ich
iste zaujmú.
Čo môžeme ponúknuť vášmu dieťaťu v našej škole?
Celý pedagogický zbor sa snaží o výchovu a vzdelávanie
žiakov netradičnými, zaujímavými formami učenia sa. Škola
je zameraná na rozvíjanie športového, ale aj všeobecného

„Štvorka“ pozýva na zápis

noviniek:
•Projekt BRIDGE the CULTURES – jeho poslaním je vytvorenie medzinárodného vzdelávacieho prostredia a novej interaktívnej formy vzdelávania s cieľom zvýšiť záujem
žiakov o globálne problémy. Projekt prinesie nové nápady
do vyučovacieho procesu aj pre samotných vyučujúcich.
•Kyberšikanovanie – našim cieľom je naučiť žiakov ako
požívať moderné technológie bezpečne a zodpovedne.
•Školský parlament – svojimi zaujímavými aktivitami spríjemňuje život všetkých žiakov a učiteľov na „Dvojke“.
•Teleprojekt so základnou školou v Zlatých Moravciach, ktorý je zameraný na oba regióny s ich ľudovými tradíciami, spoločenskými, kultúrnymi, historickými a prírodnými hodnotami. Rozvíjame ním u žiakov zručnosti v práci
s informáciami v sieti www, ako je vyhľadávanie, spracúvanie a uverejňovanie.
•On-line vyučovanie SKYPE – pre žiakov, ktorí sa pre
chorobu nemôžu zúčastniť vyučovania. Tento spôsob vyučovania má veľký úspech nielen u žiakov, ale aj u rodičov.
Čím sa odlišujeme:
•Nadštandardné materiálno- technické podmienky:
•Novovybudovaná multimediálna učebňa vybavená 15
notebookmi, eBeam tabuľou, plazmou, vizualizérom, digitálnym mikroskopom, 3 počítačové učebne, novozariadené fyzikálne laboratórium s interaktívnou tabuľou, dve
nadštandardne vybavené jazykové laboratóriá, učebňa
elektroniky, biológie, etickej a náboženskej výchovy, zrekonštruované priestory telocvične s novým telocvičným
náradím, tenisová stena a ihrisko s umelým povrchom, mo-

intelektového nadania. Svedčia o tom aj výborné výsledky
našich žiakov v rôznych matematických, jazykových, dejepisných, ale aj športových súťažiach. Kompetencie žiakov
rozvíjame zaraďovaním informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu. Škola poskytuje žiakom
rôznorodé krúžky, z ktorých si ten svoj nájde naozaj každý.
Ako jediná škola v Žiari nad Hronom a okolí ponúkame
výučbu predmetu Zdravý životný štýl v nemeckom alebo
v anglickom jazyku (podľa vlastného výberu) už od prvej
triedy. V ŠKD sa p. vychovávateľky od 6.00 do 16.30 hod.
snažia rôznymi záujmovými činnosťami spríjemniť deťom
nielen popoludnie. Navštevujú výstavy, organizujú besedy,
výlety a, samozrejme, trávia veľa času aj hrami na školskom
dvore. Súčasťou priestorov našej školy je aj ZUŠ. Výhodou
pre deti je skutočnosť, že všetky aktivity máte pod jednou
strechou. Možnosť diétneho stravovania v ŠJ je ďalšou devízou našej školy.

•Školský klub detí – pani vychovávateľky starostlivo vytvárajú náučné, relaxačné a zábavné prostredie a aktivity
pre naše deti, napr. šarkaniáda, tanečný maratón, Halloween party.
V školskom roku 2012/2013 „Jednotka“ ponúka:
•výučbu anglického jazyka pre všetkých žiakov
UŽ od 1. ročníka pre všetkých žiakov,
•výučbu informatickej výchovy tiež od 1. ročníka,
•výučbu druhého cudzieho jazyka od 6. ročníka s navýšeným počtom hodín,
•získavanie jazykových zručností aj prostredníctvom zahraničných lektorov,
•triedy pre žiakov s nadaním pre matematiku a prírodovedné predmety od 5. ročníka,
•atraktívne činnosti v školskom klube detí,
•prácu špeciálnej pedagogičky a dvoch asistentiek učiteľa,
•rôznorodá krúžková činnosť na I. a II. stupni.
U nás nájdete:
•3 učebne s IKT technikou,
•2 jazykové učebne,
•7 tried s interaktívnou tabuľou,školskú knižnicu,
•futbalové ihrisko s umelou trávnou,
•eko-parčík.
Viac o nás nájdete na webovej stránke
www.zsjanzh.edu.sk.

derné vybavenie školskej jedálne, školská knižnica,
•Škola disponuje: 159 PC (z toho 51 notebookov), 11 eBeam tabuľami (z toho 5 v kmeňových triedach), 14 dataprojektormi, 28 tlačiarňami a 4 skenermi.
•Vynikajúce úspechy v predmetových olympiádach a postupových súťažiach.
•Pravidelne sa zapájame do medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN a matematického korešpondenčného
seminára MAKS
Využívanie moderných vyučovacích metód:
•Projektové vyučovanie, kooperatívne učenie, využívanie
interaktívnych výukových programov v rámci vyučovania
všetkých predmetov.
•Aktívne využívame digitálne učebnice, virtuálnu knižnicu a internetovú žiacku knižku.
•Atraktívne a zmysluplné využívanie hodín telesnej výchovy aj prostredníctvom celoslovenského projektu „Tenis
do škôl“.
•Každoročne organizujeme vianočné trhy, športoviny,
rozlúčkové programy štvrtých a deviatych ročníkov.
Centrum voľného času v areáli školy.
Pravidelne organizujeme plavecké a lyžiarske výcviky.
Viac informácií nájdete na www.zsstefanikazh.edu.sk.
K zápisu je potrebné si priniesť:
•rodný list dieťaťa,
•občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.
Rodičia, nezabudnite!
Zákonný zástupca je povinný prísť zapísať aj dieťa, ktorému bolo vydané rozhodnutie riaditeľa školy o odklade
školskej dochádzky v školskom roku 2010 / 2011.
Tešíme sa na vás...

Srdečne pozývame všetkých predškolákov a ich rodičov do priestorov škôl na zápis v dňoch:
12. februára 2012 v čase od 10.00 do 15.00 hod. (nedeľa)
a
13. februára 2012 v čase od 9.00 do 16.00 hod. (pondelok).
noviny.ziar.sk
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MAJSTROVSKÝ PLÁN

7./8.2. o 19.00 hod. (komédia, USA,
100 min., slovenské titulky)
Obyčajní ľudia. Neobyčajná lúpež.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

ZOČI VOČI
+ Before The Zero Day
+ Borra

SILVESTROVSKÁ NOC

31.03.2012 o 19:00

11./12.2. o 19.00 hod. (komédia, USA,
115 min., slovenské titulky)
Film oslavuje lásku, nádej, odpustenie,
druhé šance aj nové začiatky v najrušnejšom
a najobľúbenejšom meste sveta – New Yorku počas najočarujúcejšej noci roka.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

Vstupné: 4,- predpredaj, 5,- na mieste
Estrádna sála MsKC ZH

VIDITEĽNÝ SVET

14./15.2. o 19.00 hod. (thriller, SR, 104 min.,
slovenská verzia)
Nikdy neviete, kto sa práve pozerá.
Máte pocit, že vás niekto sleduje? Môže to
byť osamelý štyridsiatnik, ktorého život je
tak prázdny, že parazituje na živote iných.
Možno mu bude stačiť, že vás pozoruje, alebo bude chcieť do vášho života aktívne vstúpiť. Pre istotu sa ale pripravte na najhoršie.
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV
ARTHUR ZACHRÁNI VIANOCE

18./19.2. o 16.00 hod. (animovaná rozprávka, USA, 100 min., slovenský dabing)
Animovaná rodinná komédia odhaľuje
neuveriteľnú odpoveď na doposiaľ nezodpovedanú otázku každého dieťaťa: Ako dokáže Santa doručiť darčeky všetkým deťom
na svete za jedinú noc?
Vstupné: 2,30 €
TENTO FILM JE VHODNÝ PRE VŠETKY
VEKOVÉ KATEGÓRIE
NICKYHO RODINA

21./22.2. o 19.00 hod. (dokumentárny film
s hranými rekonštrukciami, SR/ČR, 96 min.,
slovenský dabing)
Voľné pokračovanie dokumentu Nicholas
Winton – Sila ľudskosti. Zachytáva neobyčajný ohlas vo svete odvážneho činu pána
Wintona a prináša príbehy novoobjavených
zachránených detí. Ukazuje, ako mladí ľudia
z rôznych krajín pod vplyvom Wintonovho
činu začali spontánne konať skutky dobročinnosti a tiež hľadať doteraz nenájdené deti
z Wintonovho zoznamu z roku 1939.
Vstupné: 2,30 €
S
podporou:
Ministerstvo
kultúry SR, Audiovizuálny fond SR
TENTO FILM JE NEVHODNÝ PRE MALOLETÝCH DO 12 ROKOV

o 22.00 hod.
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FAŠIANGOVÝ PLES

Denné centrum Klubu dôchodcov pozýva
svojich členov na Fašiangový ples, ktorý sa
uskutoční dňa 17. februára o 15.00 hod. v Dennom centre Klubu dôchodcov. Odvážnejší
s maskami sú vítaní!
Na vašu účasť sa teší Klubová rada KD
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
GAJDOŠSKÉ FAŠIANGY

V obci Malá Lehota sa uskutoční medzinárodné stretnutie gajdošov a gajdošských hudieb, výrobcov ľudových hudobných nástrojov a folkloristov pod názvom 25. Gajdošské
fašiangy.
Svojím zameraním ide o jedinečné podujatie
na Slovensku. Dvadsaťpäťročná tradícia svedčí
o pretrvávajúcom záujme a o veľkom význame
podujatia pre zachovanie ľudových a folklórnych zvykov a tradícií v medzinárodnom meradle. Hlavný program podujatia – Gajdujte gajdence – sa uskutoční v piatok 17. februára 2012
o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Malej Lehote.
Po ňom bude nasledovať fašiangová zábava.
Súčasťou podujatia je aj viacero zaujímavých
sprievodných akcií. Výchovné koncerty Gajduj
Gajdoško 13. februára 2012 v Banskej Štiavnici
a 15. februára 2012 v Žiari nad Hronom, výtvarná súťaž pre deti a mládež – Maľované fašiangy, ktorá bude vyhodnotená 17.2.2012 v ZŠ
Malá Lehota. Na rovnakom mieste sa uskutoční
koncert gajdošov pre deti a mládež – Detské
gajdošské fašiangy. Medzi ďalšie sprievodné
podujatia patrí napríklad zasadnutie Cechu slovenských gajdošov.
Organizátormi podujatia sú obec Malá Lehota,
Cech slovenských gajdošov a BBSK – Pohronské
osvetové stredisko v Žiari nad Hronom.
GAJDUJ GAJDOŠKO

BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom a Cech slovenských gajdošov
vás pozývajú na výchovný koncert určený
pre deti a mládež zo žiarskeho regiónu Gajduj
gajdoško, ktorý sa uskutoční v stredu 15. februára o 10.00 hod. v sále Pohronského osvetového
strediska v Žiari nad Hronom. Koncert je spojený s výstavou výtvarných prác detí Maľované
fašiangy, organizované ako sprievodné podujatie 25. medzinárodného stretnutia gajdošov
a gajdošských hudieb Gajdošské fašiangy.
JARNÝ SALÓN A AMFO

BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad
Hronom oznamuje všetkým amatérskym výtvarníkom a fotografom, že uzávierka postupovej súťaže Jarný salón Výtvarného spektra je 12.3.2012
a uzávierka postupovej súťaže amatérskych fotografov AMFO je 23.3.2012.
Pripravujeme: Klub úpravy digi foto a PC grafiky
a Kurzy kreslenia pre začiatočníkov.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
JARNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR

Centrum voľného času v Žiari nad Hronom
organizuje jarný prímestský tábor pod názvom
Divoký západ. Deti zodpovedajúce opisu:
kovboji, tanečnice, šerifovia, kovbojky, banditi,
zlatokopi... Čaká vás:
•ako to bolo na divokom západe,
•založenie mesta na divokom západe,
•westernové hry,
•ryžovanie zlata,
•výroba westernového mestečka,
•súboj vedomostí a zručností,
•tvárou v tvár,
•otvorenie a prepad v saloone.
Cena tábora: 25 € za celý tábor, 5 €/deň.
Prihlásiť sa môžete priamo v CVČ na Ul. M.
R. Štefánika č. 17, alebo telefonicky na čísle:
045/673 33 48, 0905 295 556, alebo mailom
na estetikacvczh@gmail.com. Záväznú prihlášku nájdete na stránke www.cvczh.edu.sk.
ŠKOLSKÝ PLES

Základná škola na Jilemnického ulici č. 2
v Žiari nad Hronom
vás srdečne pozýva
na III. ročník Školského plesu,
ktorý sa uskutoční
17. februára o 19.00 hod. v priestoroch školy.
Vstupné: 20 €.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

7.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
8.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 4
9.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2
10.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora
11.2. 13.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
12.2. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 2
13.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
14.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia
15.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Janského
16.2. 18.00 – 21.00 lekáreň U čierneho koňa
17.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus
18.2. 13.00 – 21.00 lekáreň Max 1
19.2. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 3
20.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris
21.2. 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

11.2. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica
(674 48 85)
12.2. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slov. Žiar
nad Hronom (672 20 02)
18.2. MUDr. Ján Jakubička, Dolná 21/91, Kremnica
(674 46 64)
19.2. Dentino, A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom
(673 39 99)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00
hod.

NAJKRAJŠIA BÚDKA,
NAJKRAJŠIE KŔMIDLO PRE VTÁKOV

Centrum voľného času pripravilo výstavu
najkrajších búdok a kŕmidiel pre vtákov. Výstava bude sprístupnená od 17. februára od 8.00
do 16.00 hod. denne, okrem víkendov. Každý
účastník výstavy sa môže zapojiť do hlasovania
o naj búdku a kŕmidlo.
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Reportáže
mestskej televízie ATV
už aj na internete.

www.tvziar.tv
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•Večer pod hviezdnou oblohou – Náš pohľad
na oblohu
Za priaznivých poveternostných podmienok
nasleduje pozorovanie astronomickou technikou.
Dňa 10. februára o 18.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou – Universum
Audiovizuálny program vo Hviezdnej sále oboznamujúci s vývojom vesmíru od kozmologických
mierok po Slnečnú sústavu.
Po skončení za priaznivých poveternostných
podmienok pozorovanie večernej oblohy astronomickou technikou. Dňa 17. februára o 18.00 hod.
UPOZORNENIE PRE DRŽITEĽOV ZBRANÍ

Podľa zákona č. 128/2011 o strelných zbraniach sú držitelia niektorých zbraní povinní
podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo
do 30. apríla.
Dňa 1. mája 2011 nadobudol účinnosť zákon
č. 128/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 72d vyššie citovaného zákona držiteľ
zbrane kategórie A – § 4 ods. 2 písm. b) – samočinné zbrane, alebo kategórie B – § 5 ods.
1 písm. f) – samonabíjacie palné zbrane, ktoré
boli konštrukčne odvodené alebo upravené
zo samočinnej zbrane, je povinný prvýkrát
podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo
do 30. apríla 2012. Mária Faltániová, hovorkyňa
KR PZ: „Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje
za stratu psychickej spôsobilosti, čo bude mať
za následok, že policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného preukazu alebo skupiny zbrojného preukazu držiteľovi, ktorý stratil psychickú spôsobilosť.“ Držiteľ zbrojného preukazu je
ďalej povinný mať pri manipulácii so zbraňou
pri sebe zbrojný preukaz a preukaz zbrane a držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods.
2 písm. b) alebo kategórie B uvedenej v § 5 ods.
1 písm. f) aj doklad o psychickej spôsobilosti
držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie straší ako
desať rokov. „V súvislosti s uvedeným vzniká
povinnosť aj držiteľovi zbrojného preukazu
na skupinu C – držanie zbrane a streliva
na výkon zamestnania a to iba v prípade, ak
pri výkone zamestnania manipuluje so zbraňou
kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo
kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) – mať
pri sebe nielen zbrojný preukaz a preukaz zbrane, ale aj doklad psychickej spôsobilosti držať
alebo nosiť zbraň a strelivo nie straší ako desať
rokov,“ spresnila Faltániová.
Pokiaľ majú občania záujem o ďalšie informácie, môžu sa obrátiť na príslušné oddelenia
dokladov na jednotlivých okresných riaditeľstvách PZ.
(li)
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PREDAJ

•Predám bielu skriňu s nadstavcom.
T: 0907 048 669

www.geodesy-service.sk

5/3

•Predám televízor zn. Technik, 1,5-ročný, 55 cm
obrazovka, aj na DVD. Cena: 120 €. T: 0908 284 662
11/3

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

•Predám trojizbový byt v osobnom vlastníctve,
čiastočne prerobený.Viac informácií na tel. čísle:
0911 354 809
1/3

Práce v katastri nehnuteľností:
•VYHODNOTENIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
•VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV
•VYHOTOVENIE ZMLÚV O PREVODE
•VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

•Predám RD + hospodárska budova v hornej časti
Lutily (nad tenisovými kurtami). T: 0908 661 726 2/3

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...)

•Predám pekný 3-izbový byt s garážou. Kontakt
cez SMS po 16.00 hod. na čísle: 0905 566 547
3/3
•Predám 1-izbový byt, slnečný, s balkónom, v pôvodnom stave, 3. poschodie. Cena: 20 000 €. Zľava
z ceny možná. T: +420 608 631 305
4/3
•Výhodne predám nehnuteľnosť v obci Orešany
pri Piešťanoch, vhodnú na trvalé bývanie alebo ako
rekreačný objekt. T: 0905 255 386
6/3
•Predám pozemok v obci Vyhne vhodný na stavbu rekreačného objektu alebo rodinného domu.
T: 0905 255 386
8/3
•Predám záhradu (44 3m2) v Janovej Lehote
so staršou záhradnou chatkou a pivnicou. Na pozemku je úžitková voda, elektrika. Cena: 5 000 €,
dohoda možná. T: 0907 813 348
9/3
•Predám 3-izbový byt. Nachádza sa v blízkosti
centra Žiaru nad Hronom, na Sládkovičovej ulici. Je
to panelový byt na 4. poschodí, s novými plastovými oknami. K dispozícií je výťah. Rozloha približne
79m2, otočený na slnečnej strane, s balkónom. Byt
je v pôvodnom stave. Cena: 36 000 €.
T: 0944 096 421
10/3
•Predám 2-izbový byt v Kremnici na Zámockom
námestí. Kúrenie: plyn a drevo. T: 0944 413 523 12/3
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM

•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
13/3
•Prenajmem 1-izbový byt na Etape, Ulica Novomeského. Byt je voľný okamžite. T: 0905 919 442 14/3
•Dám do podnájmu neprerobený, nezariadený
3-izbový byt v OV (dve a pol loggie) na Ul. Chrásteka v ZH, oproti plavárni. Nájom + energie: 320 €.
T: 0949 137 517
16/3
DROBNOCHOV

•Predám šteniatka česko-slovenského vlčiaka. Čistokrvné – otec s papiermi, matka bez papierov, 11týždňové. Cena: 150 € + dohoda. T: 0915 876 661 7/3
AUTO MOTO

•Predám Peugeot 307 SW, r. v. 2007, strieborná
metalíza. Cena: 7 000 €. T: 0915 793 431
15/3
•Predám Volkswagen Polo 1,2, tmavošedá metalíza, r. v. 2005, najazdených 46.000 km. Výbava: elek.
spúšťanie okien, elek. nastavenie zrkadiel, nastavenie volantu, palubný počítač, zimné pneumatiky na
diskoch. T: 0918 725 032
17/3

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•2-izbový tehlový byt s jedným balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Duk. hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 32.000,00 EUR, výmera: 55 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Duk.
Hrdinov, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 38.990,00 EUR, výmera: 58 m2
•2-izbový panelový byt s 2 loggiami Žiari nad Hronom, Ul. SNP, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 43.660,00 EUR, výmera: 62 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul.
Dukelských hrdinov, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 36.750,00 EUR, výmera: 64 m2
•2,5-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom
na sídlisku Etapa, v pôvodnom stave. Nová cena:
33.999,00 EUR, (pôvodná cena 40,000,00 EUR), výmera: 66 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave.
Cena: 36.900,00 EUR, výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 43.000,00 EUR, výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. Pod vŕšky, v pôvodnom stave. Nová cena:
41.500,00 EUR, (pôvodná cena 44.000,00 EUR), výmera: 69 m2
•3-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Hutníkov, v pôvodnom stave.
Cena: 32.000,00 EUR, výmera: 73 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. M. R.
Štefánika, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 51.500,00 EUR, výmera: 74 m2
•3-izbový panelový byt so štyrmi loggiami v Žiari
nad Hronom, Ul. A. Dubčeka, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 39.500,00 EUR, výmera: 75 m2
•3-izbový panelový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. Sládkovičova, kompletne zrekonštruovaný. Nová cena: 49.920,00 EUR, (pôvodná
cena 52.000,00 EUR), výmera: 75 m2
•3-izbový panelový byt s balkónom v Hliníku
nad Hronom, centrum obce, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 33.500,00 EUR, výmera: 81 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Nám.
Matice slovenskej, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 69.500,00 EUR, výmera: 112 m2
•4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad
Hronom, Nám. Matice slovenskej, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 67.000,00 EUR, výmera: 80 m2

DOMY:
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová
cena: 59.000,00 EUR, (pôvodná cena 68.000,00 EUR),
výmera pozemku: 1.679 m2
•RD v Šášovskom Podhradí, v pôvodnom stave pripravený na rekonštrukciu. Cena: 26.500,00 EUR, zastavaná plocha: 118 m2, výmera pozemku: 595 m2
•RD v Lad. Vieske, v pôvodnom stave. Cena:
23.990,00 EUR, zastavaná plocha: 90 m2, výmera
pozemku: 311 m2
•RD v Lutile, v pôvodnom stave. Cena: 27.500,00
EUR, zastavaná plocha: 418 m2, výmera pozemku:
812 m2
•RD v Lovčici-Trubín, časť Trubín, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 47.700,00 EUR, výmera pozemku: 611 m2
•RD v Hliníku n/Hr., v pôvodnom stave. Cena:
55.000,00 EUR, zastavaná plocha: 746 m2, výmera
pozemku: 925 m2
•RD v Kremnici, vhodný na chalupu, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 77.500,00 EUR, úžitková plocha: 132 m2, výmera pozemku: 524 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 n/Hr. (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
OSTATNÉ:
•chata vo Zvolene, časť Môťová, novostavba. Nová
cena: 75.000,00 EUR, (pôvodná cena 80.000,00
EUR), zastavaná plocha: 140 m2, výmera pozemku:
836 m2
•záhradná chatka v Bartošovej Lehôtke, v pôvodnom stave. Cena: 14.300,00 EUR, zastavaná plocha:
32 m2, výmera pozemku: 501 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

ZAMESTNANIE

·Prijmeme do stáleho pracovného pomeru recepčnú alebo manažéra recepcie do hotela Golfer
v Kremnici. Nástup ihneď. Bližšie informácie na tel.
č.: 0907 809 500.
18/3

noviny.ziar.sk

·Prijmeme do stáleho pracovného pomeru kuchára/čašníka do hotela Golfer v Kremnice. Nástup
možný ihneď. Bližšie informácie na tel.
č.: 0907 809 500.
19/3
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SPOMIENKA

Sú slová, ktoré ti
už nepovieme,
sú chvíle, na ktoré nikdy
nezabudneme,
sú okamihy,
na ktoré stále spomíname.
Od života si nič nežiadala,
deťom a rodine si svoje zlaté srdce dala.
Dňa 27. januára uplynulo 5 rokov od chvíle, keď nás navždy opustila naša milovaná
mamička a starká
Filka Krajčiová.
S veľkou láskou spomínajú manžel, dcéra
a syn s rodinami.
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SPOMIENKA

SPOMIENKA

Dotĺklo tvoje srdce,
nepočuť tvoj spev,
pri tanci si vždy zabudla
na bolesti a stres.
Dňa 13. februára uplynie
25 rokov od chvíle, keď nás
navždy opustila vo veku 47 rokov
Gizka Žemberová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomína manžel, dcéra
Ľubka a syn Števko s rodinami.

SPOMIENKA
SPOMIENKA

Slnko, mesiac, hviezdy
– celá nočná obloha,
to bol tvoj vesmír
– tvoja veľká láska.
Teraz si už aj ty
jedna z tých hviezd,
ktoré svietia na nočnej oblohe,
len slnko už pre teba nezasvieti.
Dňa 30. januára sme si pripomenuli
1. výročie od chvíle, keď nás vo veku nedožitých
58 rokov opustila naša priateľka a astronómka
Anka Beňová.
Venujte jej s nami tichú spomienku.
Priateľky z detstva: Mária Abrhámová
a Anka Jaznovská.

SPOMIENKA

Aj po toľkých rokoch v nás
ticho plačú spomienky,
v tichu plače bolesť.
Dňa 9. februára si pripomíname 7 rokov, čo náhla
smrť ukončila krátky životný
príbeh našej drahej
Andrejky Cilingovej, rod. Jánoškovej.
Smútiaci rodičia, deti Simonko a Bianka,
manžel, brat Igor s rodinou.
Ďakujeme všetkým, ktorí na ňu
nezabúdajú.

Poďakovanie
Rodičia
Karolínky Majerovej,

narodenej 30. novembra 2011 v žiarskej NsP, vyjadrujú
vďaku personálu Gynekologicko-pôrodníckeho odd. za príkladnú starostlivosť
a ľudský prístup.

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci bolesť zostane
a tiché spomínanie.
Dňa 17. februára si pripomíname 6. výročie od smutnej
chvíle, keď nás opustila naša mamička a stará
mama
Emília Kaššová.
Venujte jej tichú spomienku.
Spomína dcéra s rodinou.

SPOMIENKA

Prišlo to tak nečakane
a nádeje na život už niet,
zostalo prázdne miesto
v dome
a pár nedokončených viet...
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí
prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho
drahého
Jozefa Hirnera
a prejavmi a kvetinovými darmi sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ nad stratou
milovaného manžela, otca a deda, ktorý nás
navždy opustil dňa 3. januára 2012 vo veku
78 rokov. S úctou a láskou smútiaca rodina.

Dňa 26. januára uplynulo päť rokov, čo nás navždy
po ťažkej chorobe opustil
manžel, otec a starý otec
Ján Holos
z Lutily.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca manželka a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA

Dňa 1. februára uplynulo
5 rokov od smutnej chvíle,
keď náš navždy opustila naša
mama, omama a prastará
mama
Anna Pavúková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
Spomíname.

SPOMIENKA

Osud nikdy nevráti,
čo nám vzal,
ostali spomienky a žiaľ.
Dňa 8. februára uplynie
6 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Čaradský.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Spomína manželka, deti, vnuci, vnučky
a pravnuci.

SPOMEŇTE SI
NA SVOJICH BLÍZKYCH
PROSTREDNÍCTVOM
MESTSKÝCH NOVÍN

SPOMIENKA

Dotĺklo srdiečko, prestalo biť,
skončilo svoju púť,
nechceme na vás nikdy zabudnúť.
Už nie návratu ani nádeje, len cestička k hrobu nás k vám zavedie.
Dňa 12. februára uplynie 5 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy opustili naša drahá
maminka, svokra, starká a babka
Anna Jedináková

Odišli ste od nás,
my zostali sme sami v žiali,
no vždy zostanete
v srdciach tých,
ktorí vás milovali.
Dňa 27. marca uplynie 37 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý
otecko, svokor, starký a dedko
Juraj Jedinák.

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Gitka, Anka, Helenka a Mariana s rodinami.

Poďakovanie
noviny.ziar.sk

Veľmi pekne chceme poďakovať mestu Žiar
nad Hronom, pánovi primátorovi Mgr. Ivanovi Černajovi a celému mestskému zastupiteľstvu
za veľkú pomoc pri predaji nášho rodinného
domu. Jaroslava a Ľubomír Zúbrikovci
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PUBLICISTIKA

Deviatakov pripravujú na testovanie počas celého roka
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka
základných škôl sa v školskom roku 2011/2012
uskutoční 14. marca. Žiaci sa však na toto testovanie pripravujú priebežne počas celého roka.
Testovanie 9-2012, čo je oficiálny názov, absolvujú všetci deviataci, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Svoje vedomosti si otestujú z predmetov
matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský
jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra.
V Základnej škole na Ul. Dr. Janského pripravujú
deviatakov na testovanie v rámci krúžkovej činnosti aj počas doučovania. Nataša Solnicová, zástupkyňa pre II. stupeň: „Každú stredu a piatok do 7.00
do 7.45 hod. a v utorok od 14.00 do 15.30 hod. si
žiaci môžu prísť riešiť testy, pričom dozor majú vyučujúci matematiky alebo slovenského jazyka. Testy
máme vlastné, ale aj z minulých ročníkov monitoru
a tiež z portálu www.bezkriedy.sk.“
Počas celého školského roka sa na monitor pripravujú aj v Základnej škole s materskou školou Š.
Moysesa. Mária Ulrichová, riaditeľka školy: „Naši deviataci majú raz týždenne cvičenia zo slovenského
jazyka, kedy pravidelne píšu testy, prípadne monitoringy z predchádzajúcich rokov. Okrem toho sa
v našej škole píšu pravidelné riaditeľské testy a testy z prebraného učiva – tematických celkov.“
Deviataci sa pripravujú aj počas doučovania
Žiakov 9. ročníka v Základnej škole na Jilemnického ulici pripravujú na testovanie postupne už
od septembra. „Okrem práce na hodinách slovenského jazyka či matematiky máme založené krúžky pre žiakov 9. ročníka – Slovenčina na slovíčko,
Matematika hrou a Slovenčina hravo a tvorivo,

kde si rôznymi formami precvičujú, opakujú a dopĺňajú svoje vedomosti,“ vysvetlila Soňa Haštová,
zástupkyňa riaditeľa školy a dodala: „Pri príprave
používame rôzne testy z predchádzajúcich rokov, ale i zbierky úloh, testov a cvičení alebo testy
v elektronickej podobe z internetu.“ V novembri sa
tiež pedagógovia zo „Štvorky“ so žiakmi zapojili
do testovania KOMPARO, ktoré je tiež dobrou skúškou ich vedomostí a akousi generálnou skúškou
pred monitorom.
Výnimkou v príprave na testovanie nie sú ani
na „Dvojke“. Miroslava Peštuková, vyučujúca matematiku: „Opakovaniu sa venujeme priebežne
v rámci vyučovacích hodín. Problematické pasáže dovysvetľujeme a precvičíme na pravidelných
stretnutiach. Tie má vyučujúci individuálne so
svojou triedou raz, prípadne dvakrát do týždňa.“
Pri opakovaní tiež využívajú testy z predchádzajúcich monitorov. Deviataci z „Dvojky“ nezaháľajú ani
zo slovenského jazyka a literatúry a ich príprava
na testovanie je v plnom prúde. Zuzana Irgelová,
vyučujúca slovenský jazyk: „Učitelia si na precvičovanie vedomostí zo slovenského jazyka pripravujú
vlastné testy a tiež pracujú s testami z odbornej literatúry. Precvičujú si najproblematickejšie čítanie
s porozumením, učia sa na testoch pochopiť zadanie úloh cez riešenie testov, čím sa príprava na monitor zefektívňuje. Príprava na marcové testovanie
je v našej škole plnohodnotnou súčasťou vyučovania matematiky a slovenského jazyka počas celého
9. ročníka.“
Náhradný termín testovania sa tento rok uskutoční 27. marca.
(li)

Deň vedy na „Jednotke“
Žiaci z „Jednotky“ trávili predvianočný týždeň
v škole opäť netradične. Dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií z oblasti vedy a techniky.
Vzhľadom na to, že rok 2011 bol vyhlásený
za rok vedy, žiaci II. stupňa pod vedením pedagógov z oblasti matematiky, chémie, prírodopisu,
zemepisu, fyziky a informatiky pripravili pre žiakov
I. stupňa atraktívne situácie, kde sa mohli dozvedieť, že aj tieto náročné vedy majú v sebe veľa krásneho a nezvyčajného. Mali možnosť prejsť viacerými stanovišťami, napríklad pri žiakoch 8. A triedy,
ktorí poukázali aj na krásu symetrie čísel, sa mohli
zabaviť riešením hlavolamov, sudoku či papiero-

vých skladačiek, zároveň sa snažili prejsť labyrintom a poskladať origami. Na inom mieste sa zasa
žiaci 9. A triedy postarali o farebné a vtipné chemické pokusy. Žiakov zaujali najmä vznikajúce farebné
zrazeniny, naučili sa aj neodhaliteľné tajné písmo,
ktoré neprečíta žiadna učiteľka. Asi najväčší záujem
vzbudila u školákov slonia zubná pasta. Prírodopisné stanovište ukázalo deťom krásu mikrosveta. Boli
fascinované mikroskopmi a tým, čo všetko mohli
pod nimi pozorovať. A ak sa nezľakli burácajúcej
sopky, mohli sa zastaviť pri zemepisnom stanovišti, kde sa dozvedeli šokujúce informácie od žiakov
6. A triedy nielen o sopkách vo svete. Pri fyzikálnom

HĽADÁM DOMOV
BOJKO

Bojko je malý kríženec.
Veľmi sa bojí, ale vôbec sa
neprejavuje agresívne. Potrebuje lásku, nehu a veľa
pozornosti, ktorej sa mu zatiaľ nedostalo. Hodil by sa aj k starším ľuďom.
DORKA

Dorka je pravdepodobne kríženec bradáča,
je malého vzrastu. Po odchovaní svojich šteniatok
bude takisto potrebovať
milujúci domov, bude
kastrovaná.
BILLY

Billy je jazvečík zachránený pred utratením. Je
ešte bojazlivý. Potreboval
by niekoho, kto sa mu
bude venovať a naučí ho, čo je to pozornosť
a pohladenie a poskytne mu teplo domova.
Bude očkovaný, čipovaný a kastrovaný.
LEILA

Sučka Leila má 1 rok, je
ryšavej farby. Je to čaučau. Je veľmi priateľská a
milá, vhodná do domu aj
do bytu. Bude kastrovaná.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade
záujmu o adopciu psíka kontaktujte Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737.
stanovišti žiaci 7. A a 9. A triedy predviedli ako funguje periskop a iné optické prístroje. Informatika
bola zastúpená niekoľkými žiakmi 8. A triedy. Zaujali poučnou a ekologickou hrou Honoloko, ktorá
je zameraná na stále aktuálne témy o šetrení energie. Energia bola teda aj témou informácií, otázok
aj tajničiek na pracovných listoch, ktoré žiaci počas
týchto aktivít tiež vypĺňali. Malým spolužiakom pomáhal pedagóg Bohuš Príhoda, ktorý si našiel čas
a veľmi rád a zaujímavo odpovedal na každú zvedavú otázku.
M. Hanzelová a M. Danková, 9. A trieda, ZŠ
na Ul. Dr. Janského č. 2

CHRÍPKA POSTIHNE V NAŠOM OKRESE ROČNE AŽ 24-TISÍC OSÔB

V týchto dňoch sme sa prehupli do obdobia,
kedy sa darí všetkým vírusovým či bakteriálnym ochoreniam postihujúcim horné a dolné
dýchacie cesty.
Na Slovensku sa proti chrípke dáva očkovať iba
veľmi malé percento ľudí. V minulých rokoch to
bolo 7 percent populácie, v súčasnosti je to odhadom dokonca o dve percentá menej. Každý rok
pritom chrípka postihne 15 percent svetovej populácie a státisíce ľudí na ňu každoročne zomierajú.
Najlepšie je dať sa zaočkovať koncom októbra.
Eva Striežová, vedúca oddelenia epidemiológie,
RÚVZ v Žiari nad Hronom: „Protilátky sa tvoria
za 14 dní a pretrvávajú krátky čas. Vrchol je 4 až 6
mesiacov a potom klesajú, preto sa preočkováva
každý rok.“ Vakcíny proti chrípke sa kupujú v le-

kárni na lekársky predpis, ktorý predpíše všeobecný lekár. On zároveň očkovaciu látku aj aplikuje.
Cena vakcíny sa v súčasnosti pohybuje na sume
7 eur. „Po aplikácii vakcíny človek reaguje tvorbou protilátok za 14 dní. Niekedy bezprostredne
po podaní môže byt lokálna reakcia v mieste vpichu – zdurenie či začervenanie. Výnimočne môže
byť aj teplota. Tieto príznaky do dvoch dni odoznejú,“ vysvetlila Eva Striežová. Človek by sa mal
po očkovaní na dva dni vyvarovať nadmernej fyzickej námahe. Po očkovaní by mal zostať 30 minút
v čakárni lekára pre prípad rozvoja nežiaducich
reakcií. To všetko platí pre všetky typy očkovania.
„ U nás v okrese, podľa hlásenia lekárov, na ochorenie chrípky a chrípke podobných ochorení ochorie
približne 24 –tisíc osôb ročne. Prejavom chrípky je
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náhly začiatok, vysoká teplota okolo 38 stupňov a
viac, bolesť celého tela, kĺbov a svalov, únava a príznak postihnutia dýchacích ciest (nádcha, neskôr
kašeľ). Po chrípke môžu nastať komplikácie ako
zápal pľúc či zápal srdečného svalu,“ konkretizovala Eva Striežová. Najrizikovejšie sú osoby, ktoré
majú chronické ochorenia srdcovocievneho aparátu, dýchacích ciest, nádorové ochorenia, ochorenia močových ciest, metabolické, ale aj osoby
nad 59 rokov života, deti a tehotné ženy. „Nešpecifickou ochranou pred ochorením chrípky je dostatok pohybu, spánku, prísun vitamínov, celoročné
otužovanie, časté vetranie v miestnostiach, upratovanie na vlhko a osobná hygiena, myslím tým hlavne hygienu rúk,“ poradila na záver vedúca oddelenia epidemiológie.
(li)
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INZERCIA

Bella
mano
0903 520 655, 0918 328 872
S

rdečne vás pozývame do nového
nechtového štúdia, kde vám ponúkame:

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
•2-izb. tehl. byt v OV, veľmi pekný, Ul. Duk. hrdinov, ZH, 27.000,- € / 813.402,00 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, 37.000,- € / 1.114.662,- 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, 43.000,- € / 1.295.418,- 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
•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)

modeláž nechtov
manikúra suchá, mokrá, wellnes
masáž rúk
parafínový zábal rúk
zdobenie a lakovanie
pánska manikúra
Otváracia aakcia gélové nechty
s kompletnným zdobením 17 €.
Platí do 29. februára 2012.

Nachádzame sa v Žiari nad Hronom, Ul. Š. Moysesa
(bývalý pioniersky dom), 2. poschodie.
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Prenájom obchodno-kancelárskych priestorov v centre mesta Žiar nad Hronom
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Inzerujte
v Mestských novinách
0,60 € / cm2
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Prvé body mladších žiačok v jarnej časti súťaže
VOLEJBAL

1. zápas: VK Iskra Hnúšťa B – MŠK Žiar
nad Hronom 3:2 (-19, 18, 18, -25, 13)
2. zápas: VK Iskra Hnúšťa B – MŠK Žiar
nad Hronom 1:3 (17, -15, -18, -23)
Mladšie žiačky vycestovali v druhom kole jarnej časti súťaže za svojím súperom do Hnúšte.
Po nevydarenom vstupe do tejto časti súťaže
(dve domáce prehry s Brusnom) sme išli do zápasov s cieľom vyhrať aspoň jeden zápas, čo sa nám
aj podarilo. K víťazstvu sme boli veľmi blízko aj v prvom zápase, keď sme dokázali v tajbrejku otočiť
zo stavu 9:0 na 9:10, len v koncovke mali viac šťastia
súperky a vyhrali 15:13. V druhom zápase sa naše

dievčatá výrazne zlepšili vo všetkých herných činnostiach, prihrávali a podávali lepšie ako súperky.
Pekné volejbalové okamihy sa striedali s horšími,
bojovnosť sa striedala s odovzdanosťou. V koncovke štvrtého setu sa šťastie usmialo aj na nás a zaslúžene sme zvíťazili. Do tabuľky sme si tak pripísali celkovo 4 body – 1 bod za prehru 3:2 a tri body
za víťazstvo 1:3.
Zostava: Žužu Drienková (kapitánka), Domča
Kartíková, Vaneska Kazárová, Vany Krajčiová, Daška
Krčová, Baja Kupčiová, Terka Rihová, Baška Romancová, Natálka Šedivcová, Veva Šestáková.
Andrea Kosorinská, trénerka
BASKETBAL

MLADŠÍ MINIŽIACI

1. zápas: BC Prievidza – BK MŠK Žiar nad Hronom 41:37
Strelci: Horváth 14, Bača, Novák, Grochal, Dekýš
po 4, Krajčovič 3, Ihring, Kucej po 2.
2. zápas: BC Prievidza – BK MŠK Žiar nad Hronom 59:34
Strelci: Horváth 13, Krajčovič 7, Ihring 6, Šonkol,
Truben, Bača, Novák po 2.
Mladší minižiaci odohrali ďalšie svoje súťažné zápasy. V sobotu 14. januára vycestovali do
Prievidze, ktorej družstvo má veľké ambície
bojovať o postup na majstrovstvá Slovenska.
Prvý zápas sa rozhodoval až v posledných sekundách, keď sme po vyhratej prvej štvrtine 19:9
nezvládli druhú a tretiu. Naši chlapci sa v poslednej štvrtine snažili zo všetkých síl a dokázali ju aj
vyhrať 14:6, ale na zvrátenie nepriaznivého stavu to nestačilo a prehra o 4 body o to viac mrzí.
V druhom zápase sa hneď od začiatku prejavila
väčšia zohranosť a vyspelosť domáceho družstva
a neposlednom rade aj fakt, že gro mužstva tvoria
hráči rok nerodenia 2001. Prehra o 25 bodov mrzí,
ale dúfam, že sa z nej len poučíme.

BASKETBAL MUŽI 1. LIGA VÝCHOD

Skupina o 1. – 8. miesto
Dohrávka 1. kola: MŠK BK Žiar nad Hronom –
BK LB 99 Spišská Nová Ves 99:94 (50:45)
Strelci: Jány 25, Oravec 21, Vája 20, Štefanec 15,
Majerčák 13, Daubner 5.
V dohrávanom prvom kole 1.ligy mužov bol na
programe súboj dvojičiek. Domáci basketbalisti
MŠK BK Žiar nad Hronom hostili družstvo Spišskej
Novej Vsi. Obe družstva nastúpili v pomerne nekompletných zostavách, ale v oboch boli extrali-

STARŠÍ MINIŽIACI

8. kolo
1. zápas: MBK Liptovský Mikuláš – MŠK BK
Žiar nad Hronom 29:75 (7:41)
Strelci: Nagy 15, Záhorec 13, Majer 11, Mokroš
11, Horváth 7, Holička 4, Mihálka 4, Kvapil 3, Štábel 3, Šarkozy 2, Šály 2.
2. zápas: MBK Liptovský Mikuláš – MŠK BK

1. zápas: MBK Victoria Žilina – BK MŠK Žiar
nad Hronom 62:34
Strelci: Horváth 16, Bača 7, Krajčovič 4, Novák 3,
Kucej 2, Dekýš 2.

2. zápas: MBK Victoria Žilina – BK MŠK Žiar
nad Hronom 55:29
Strelci: : Horváth 17, Novák, Ihring, Kucej, Golebiowski, Krajčovič, Ďurica po 2.
V sobotu 28. januára vycestovali mladší mini
basketbalisti do Žiliny za súperom, ktorý ešte
v tejto sezóne neprehral žiadny zápas. Aj napriek
týmto skutočnostiam boli naši chlapci odhodlaní
bojovať a zobrať Žilinčanom prvé body. Od prvých minút sa hral rýchly basketbal, ktorý viac
vyhovoval domácim hráčom, nakoľko boli lepšie
fyzicky pripravení. Po našich chybách a stratených
loptách súperovi hráči vybiehali do rýchlych protiútokov, ktoré aj úspešne premieňali. Tu sa znova
ukázalo, že družstvo zložené z jedného ročníka
(2001), ako sú Žilinčania, nemá problém hrať zápas vo vysokom tempe, ako aj prestriedať hráčov,
ktorí rovnocenne zastanú svojich spoluhráčov.
Bojovnosť a snaha, čo najviac potrápiť súpera sa
nedá našim minibasketbalistom uprieť a aj za nepriaznivého stavu bojovali o každú loptu. Keby sa
nám podarilo premeniť viac samostatných nájazdov na kôš, a tiež zlepšiť trestné hody, mohlo to
byť ešte vyrovnanejšie. Pochvalu si zaslúžia všetci
hráči, ktorí vycestovali na tento dvojzápas.
J. Horváth, tréner

goví hráči. Na strane domácich Daubner, Majerčák
a Jány a na strane hostí Lenárt, Demečko a Kancír,
takže zápas sľuboval slušnú prvoligovú úroveň. A
tak sa aj stalo. Hoci zápasová forma u oboch družstiev kolísala, celkovo to bol slušný basketbal, kde
dominovali prevažne útoky nad obranami. Spolu
padlo 183 bodov a Žiarčania zostali len jediný bod
pred 100 bodovou hranicou (99:94).
Skóre prvého polčasu takémuto bodovému
zisku aj napovedalo (50:45), keď úspešnejší v zakončení boli domáci hráči a ich aktivita priniesla aj

5-bodové vedenie. Tretia štvrtina bola priaznivejšia pre hostí a vďaka rýchlym akciám otočili skóre
a vybudovali si aj mierny náskok (68:72). V záverečnej štvrtine našli v sebe viac síl opäť domáci
hráči. Okrem dobrému zakončeniu z vymedzeného územia sa im zadarilo aj spoza trojkového oblúka a poslednú štvrtinu vyhrali pomerom 31:22.
Opäť strhli vedenie na svoju stranu a bezpečne
umnou hrou zvládli dramatickú koncovku v ďalšom zápase nadstavbovej časti súťaže.
Tibor Jány, tréner

Žiar nad Hronom 30:59 (16:41)
Strelci: Záhorec 18, Mokroš 9, Majer 8, Mihálka
6, Šarkozy 4, Horváth 4, Holička 3, Kvapil 2, Nagy
2, Vinarčík 2, Šály 1.

rana, hlavne v prvom zápase, nedávala domácim
na ihrisku veľa priestoru. Pod košmi síce dominovali fyzicky, a hlavne výškovo disponovanejší domáci, ale réžiu zápasu mali v rukách jednoznačne
hostia. Rýchly prechod do útoku a kombinácie
s peknými prihrávkami sa prejavili vo výslednom
skóre.
Norbert Nagy, tréner

1. zápas: BK MŠK Žiar nad Hronom – IMC Považská Bystrica 85:0
Strelci: Horváth 22, Bača 16, Kucej 12, Novák 9,
Ihring 8, Šonkol, Krajčovič po 5, Olajec 4, Golebiowski, Švec po 2.
2. zápas: BK MŠK Žiar nad Hronom – IMC Považská Bystrica 76:6
Strelci: Horváth 15, Bača 6, Kucej 6, Novák 13,Grochal, Ihring 7, Šonkol 4, Krajčovič po 5, Olajec
8,Dekýš, Ďurica po 2.
V dohrávke odohrali mladší minižiaci na domácej palubovke zápas s Považskou Bystricou.
Chlapci od prvých sekúnd nenechali nič na náhodu a po prehratých zápasoch v Prievidzi chceli
ukázať, že chuť po víťazstve im nechýba. Dobrou
osobnou obranou nedovolili súperovi v prvom
zápase ani raz skórovať a vyhrali ho 85:0. Podobný
priebeh mal aj druhý zápas. Súper sa nedokázal
presadiť proti našej obrane a hlavne kolektívnej
hre. Bodovo sa presadili skoro všetci hráči nášho
družstva.

V 8. kole vycestovali Žiarčania do Liptovského
Mikuláša pre viac menej povinné víťazstvá a úlohu favorita jednoznačne potvrdili. Agresívna ob-
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Majstrovstvá sveta v hokejbale aj s hráčmi žiarskeho N-Sport Trendu
Do prípravy na Majstrovstvá sveta juniorov
do 20 rokov sa zapoja aj
dvaja hráči hokejbalového klubu N-Sport Trend
Žiar nad Hronom.
Majstrovstvá sveta sa
Marek Gáborík. uskutočnia v júni v českom
Písku. Na turnaj Pilsen Cup
2012, ktorý je súčasťou prípravy na majstrovstvá,
boli nominovaní aj Patrik Kukla a Marek Gáborík.
V súčasnosti obaja hokejbalisti obliekajú dres žiarskeho N-Sport Trendu.
Marek Gáborík má už za sebou účasť na Majstrovstvách sveta v mládežníckej kategórii. Okrem toho
bol aj členom tímu, ktorý sa stal majstrom sveta
v kategórii U18. Žiarsky odchovanec Patrik Kukla
bude mať v reprezentácii svoju premiéru.
Ako nám povedal Rastislav Uhrovič z N-Sport Tren-

du, do reprezentácie boli obaja
hráči nominovaní trénerom Jurošekom. V hre bol do reprezentačného širšieho výberu aj Tomáš
Hanus, ten však pre zdravotné
problémy dlhšie absentuje.
Pre žiarsky hokejbal tento úspech
veľa znamená. „Predovšetkým
Patrik Kukla.
účasť Paťa Kuklu by mohla byť
výzvou pre mládež, ktorá sa u nás formuje. V dvoch
kategóriách máme súčasne cez tridsať hráčov a pre
nich to môže byť signál, že ak budú na sebe pracovať, môžu si zahrať hokejbal na najvyššej svetovej
úrovni. Samozrejme, počet hráčov v reprezentácii
je aj nejakým zrkadlom kvality tímu, v ktorom hrajú,“ vysvetlil Rastislav Uhrovič.
Postrehy oboch hráčov, ktorí už majú za sebou
účasť na prípravnom turnaji, sa vám budeme snažiť
priniesť už v budúcom čísle Mestských novín. (r)

Na majstrovstvách v desiatich tancoch aj Žiarčania
Majstrovstvá
Slovenska v desiatich
tancoch sa konali v sobotu 28. januára v Košiciach.
Zastúpenie
malo aj naše mesto.
Desať tancov je najťažšia disciplína pre
tanečníkov. V kategórii
dospelých
tancovalo
16 párov. Najvýznamnejší úspech dosiahli JaroDetský pár
slav Oboňa a Dominika
Stanislav Kubáň
Rošková, ktorí skončili
a Zuzana Prausová.
vo finále na peknom 5.mieste a stali sa tak historicky prvým finalistom v rámci nášho TŠK Stella.
Za svoj výkon sa nemusia hanbiť ani juniori Stanislav Kubáň a Zuzana Prausová, ktorí skončili
na 6. mieste vo finále. Tesne pred bránami finále
skončil na 8. mieste Jaroslav Ihring s tanečnou partnerkou NatáliouVarechovou v najsilnejšej súťaži, kde
súťažilo 24 párov z celého Slovenska. Tejto súťaže sa prvýkrát zúčastnili aj Tomáš Legíň a Isabella Kúšová. Svojim výkonom si vytancovali
21. miesto. V seniorskej kategórii nás reprezen-
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toval Ľubomír Čech a Mariana Dürešová-Čechová, ktorí skončili na 5. mieste, tesne pred finále.
Stella Víťazková Foto: M. Víťazka

Na zimnom štadióne
sa opäť korčuľuje
Na zimnom štadióne sa opäť korčuľuje
Športový klub Sport Trend pripravil pre verejnosť na zimnom štadióne v Žiari nad Hronom
verejné korčuľovanie. Stalo sa tak po takmer
troch rokoch, keď bola prevádzka ľadovej plochy
pozastavená. Nejde však o umelo chladený ľad.
Príležitosť na sprevádzkovanie provizórnej ľadovej plochy sa naskytla vďaka súčasnému mrazivému počasiu. Vzhľadom na nestabilné počasie
je ľad urobený iba v jednej tretine ihriska. Zvyšok plochy nepretržite využívajú hokejbalisti.
Ľadová plocha je verejnosti sprístupnená od soboty 28. januára bezplatne cez víkend v čase
od 9.00 do 16.00 hod. a cez týždeň v čase
od 13.00 do 16.00 hod. po dobu priaznivého
počasia. V doobedňajších hodinách je v týždni
po dohode vyčlenená predovšetkým pre materské a základné školy. Po 16.00 hod. ju budú môcť
využívať partie, ktoré by si tu chceli zahrať ľadový hokej. Treba však brať v úvahu, že ľad je menej
kvalitný a aj jeho úprava je problematickejšia.
V prípade rezervácie termínu volajte na tel.
číslo: 0905 871 345 alebo si plochu rezervujte e-mailom: sporttrend@sporttrend.eu.
.
(r)

Jaroslav Oboňa a Dominika Rošková.

Finále zimnej futbalovej ligy sa blíži
ZIMNÁ FUTBALOVÁ LIGA

7. kolo
Skupina A: Galaktikos – FC Šášov 10:7, PSČ
96621 – Perla 6:9, Wartburgovci – FC sa mi nechce
11:5, FC Slaská – FC Sršne 8:4.
Tabuľka A skupina:
1. Wartburgovci 7 6 0 1 75:47 18
2. Galaktikos
7 5 1 1 70:51 16
3. Perla
7 5 0 2 64:41 15
4. PSČ 96621
7 4 1 2 84:46 13
5. FC Slaská
7 3 0 4 55:59 9
6. FC Sršne
7 3 0 4 47:55 9
7. FC Sa mi nechce7 1 0 6 44:94 3
8. FC Šášov
7 0 0 7 33:79 0

9. Pitelovskí strelci7
Skupina B: Blau Granas – Nesia 4:13, Pitelovskí
strelci – Dream Elitte 2:17, Blomquist – Fenoméni
8:5, For Fun – Loptoši 8:4.
Tabuľka B skupina:
1. Nesia
7 6 0 1 68:30 18
2. Fenoméni
8 6 0 2 68:46 18
3. Dream Elitte 7 4 0 3 58:31 12
4. Loptoši
7 4 0 3 41:37 12
5. Blomquist
7 4 0 3 42:43 12
6. Invisible
7 3 0 4 61:61 9
7. Blau Granas 8 3 0 5 51:68 9
8. For Fun
6 1 0 5 41:69 3

noviny.ziar.sk

1 0 6 27:72
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Dohrávky
For Fun – Dream Elitte 2:5, Invisible – Loptoši
10:8, For Fun – Pitelovskí strelci 15:7, Nesia – Blomquist 0:5 (kontumačne).
Štvrťfinále: Wartburgovci – Blomquist, Galaktikos – Dream Elitte, Perla – Fenoméni, PSČ 96621
– Nesia.
Záverečné a finálové zápasy sa odohrajú
v sobotu 11. februára od 11.00 hod. v športovej hale SOŠ obchodu a služieb.
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Žiarsky odchovanec na Majstrovstvách Európy
KARATE

Na Majstrovstvách Európy kadetov, juniorov
a starších juniorov v karate bude slovenský národný tím reprezentovať aj 17-ročný Rastislav
Štyriak, člen žiarskeho Karate klubu MŠK. Majstrovstvá sa uskutočnia od 10. do 12. februára
v Azerbajdžane (Baku).

Rasťo Štyriak.
Rasťo bude štartovať v kategórii kumite (športovom zápase) juniori od 16 do 17 rokov v hmotnostnej kategórii do 55 kilogramov.
Sedemnásťročný Rasťo sa karate venuje od januára 2006. „Ku karate ma priviedli noví kamaráti
a zmena bydliska,“ povedal v úvode nášho rozhovoru a prezradil aj to, prečo sa rozhodol práve pre
tento druh športu: „Bol som sa niekoľkokrát pozrieť
na tréningoch, postupne som sa začal zapájať a zaujalo ma to natoľko, že som sa pri karate rozhodol
zostať.“ Jedným z prvých Rasťových úspechov bolo
1. miesto na Pohári stredoslovenského zväzu vo
februári 2007.
Podmienkou úspechu každého športovca je pravidelný tréning. Zaujímalo nás, v čom spočíva príprava na bežnom tréningu a aká je príprava pred
samotným zápasom: „Tréning sa začína rozohriatím, a to behom, prípadne nejakými bežeckými
súťažami. Potom nasleduje strečing – naťahovacie
Keď Rasťo začal cvičiť karate, so svojimi 28 kilogramami štartoval v kategórii do 40 kilogramov.
Vzrastom patril do nižších vekových kategórií a
na prvých súťažiach kumite dostal od svojich váhovo aj výškovo vyspelejších súperov poriadne
zabrať. Jeho to však neodradilo.
Sú športovci, čo majú talent od prírody a všetko
im ide samo a potom sú takí, čo si musia všetky
svoje úspechy, jednoducho povedané, „odmakať“.
Rasťo je ten druhý prípad. Najsilnejšia stránka jeho
osobnosti je pevná vôľa, húževnatosť a vytrvalosť.
Osobne som sa ešte nestretol s cvičencom, ktorý
by aj po takých prehrách, akým musel čeliť vo svo-

cvičenia. Príprava pred zápasom tiež začína rozohriatím a strečingom. Potom si vo dvojici skúšame
útočné techniky, ktoré použijeme v zápase. Ďalej si
už udržiavame telo tak, aby zostalo zohriate.“ Tréningy máva Rasťo štyrikrát týždenne po dve hodiny
a cez víkendy väčšinou absolvuje rôzne súťaže.
Popri karate stíha aj futbal
Kvôli karate sa dokonca nemusí obmedzovať ani
v jedle. „Iba v deň súťaže mám špeciálne upravenú
stravu. Dám si iba raňajky a potom až do zápasu iba
nejaké ľahšie jedlo,“ vysvetlil ďalej mladý karatista.
Okrem karate sa Rasťo vo voľnom čase venuje
štúdiu na strednej škole a hrá futbal za obec Prestavlky. Športovým vzorom je pre neho Rafael Aghayev, sedemnásobný majster Európy z Azerbajdžanu.
Najbližšie čakajú Rasťa už spomínané Majstrovstvá Európy, na ktorých chce čo najlepšie uspieť.
„Štartom na Majstrovstvách Európy sa mi splnil
jeden z mojich snov. Moja príprava sa začala reprezentačným sústredením v decembri 2011. Druhé
reprezentačné sústredenie som absolvoval na začiatku januára. Štyrikrát do týždňa mám tréningy,
na ktorých sa usilovne pripravujem a absolvoval
som aj prípravné súťaže. Na majstrovstvách sa
stretneme len tí najlepší zo všetkých krajín Európy.
Je pre mňa preto veľmi ťažké sa vyjadriť, že kto
bude pre mňa najsilnejším súperom,“ dodal na záver rozhovoru Rasťo.

Rasťo s trénermi Ivanom Tatárom
a Ľubomírom Striežovským.
NAJVÄČŠIE ÚSPECHY
RASTISLAVA ŠTYRIAKA

•pravidelná účasť na šampionátoch v Maďarsku (Budapešť),
•šampionát v Slovinsku (Ľjubľana) – na konci
roku 2011 získal 2. miesto,
•šampionát v Českej republike (Hradec Králové) a v Chorvátsku (Samobore),
•3. miesto na šampionáte v Poľsku (Lodži),
•v práve prebiehajúcej sezóne sa stal víťazom
Slovenského pohára a majstrom Slovenska
vo svojej kategórii.

Rasťo a jeho príbeh
jich začiatkoch Rasťo, vytrvalo cvičil ďalej.
Rasťo pravidelne chodil na tréning a s nasadením jemu vlastným rozvíjal svoje schopnosti. Pravidelný tréning rozvinul jeho excelentný pohyb
a rýchlosť a prehry mu posilnili psychiku. Bolo
otázkou času, kedy sa dostavia prvé úspechy. Jeho
zatiaľ najväčší úspech – titul majstra Slovenska –
získal minulý rok. Dostal sa do reprezentácie SR,
čo mu určite pomôže naplno rozvíjať svoj talent.
Zúčastňuje sa na reprezentačných sústredeniach

a medzinárodných turnajoch. Vidieť na ňom kvalitatívny rast a neutíchajúcu vôľu byť stále lepší.
V pondelok 6. februára odletel aj s celou reprezentáciou SR do Azerbajdžanu na Majstrovstvá
Európy. Na tejto jeho zatiaľ najťažšej súťaži mu budeme držať palce. Prajeme mu, aby dosiahol taký
výsledok, z ktorého bude mať radosť hlavne on.
Pre mňa osobne ako jeho trénera je potešením
mať ho v tíme, na tréningu a vidieť jeho nadšenie z karate. Je pozitívnym príkladom vytrvalosti
a húževnatosti aj pre ostatných cvičencov, a to je
potom radosť trénovať.
Radovan Černák, tréner

