mestské noviny
Dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom | ročník VIII. | číslo 3 | 12. február 2013 | cena: zdarma | tel.: 045/678 71 75 | web: noviny.ziar.sk

V tomto čísle:

Nahradia chatrče kontajnerové byty?

MESTSKÍ POLICAJTI ZADRŽALI
ZLODEJA POKLOPOV

Počas prvého februárového víkendu zmizli
v meste kanalizačné poklopy na troch miestach.
Mestským policajtom sa podarilo vypátrať zlodeja do niekoľkých hodín. Viac na strane 3.
FEBRUÁROVÉ ZASADNUTIE MSZ

Vo štvrtok 21. februára sa uskutoční prvé
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom. Poslanci budú schvaľovať aj
niekoľko VZN. Program zasadnutia nájdete
na 2. strane.

STRANA 3

FS Hron oslavoval

BROŽÚRKA MLADÝCH O ŽIARI

Na svete je nová brožúrka o meste. Okrem
stručnej histórii v nej čitatelia nájdu napríklad
aj množstvo zaujímavostí a predstavenie niekoľkých organizácií. Strana 2.

STRANA 4

OPRAVOVALI SA PRVÉ VÝTLKY PO ZIME

Hneď ako pominule prvé mrazy, mestské
Technické služby v spolupráci s mestom urobili
prvé opravy cestných komunikácií. Opravy výtlkov sú však iba provizórne, s riadnymi sa začne
od marca. Viac na strane 3.

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

0905 602 942

Klub spoločenských
hier
STRANA 5

Utorok 19. februára 16.00 h

Športovec roka
Hudobný hosť: Katarína Knechtová

2012

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

0905 33 23 88
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V Žiari nad Hronom budú Majstrovstvá Slovenska v polmaratóne Vznikla nová brožúrka o Žiari
V rámci 4. ročníka Žiarskeho mestského polmaratónu, ktorý bude v sobotu 25. mája, sa
uskutočnia aj Majstrovstvá Slovenskej republiky v polmaratóne mužov a žien (jednotlivci
a družstvá), organizované v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom.
Naše mesto obhájilo svoju kandidatúru na Slovenskom atletickom zväze pred veľmi silným uchádzačom – Rajeckým polmaratónom.
Trať dlhá 21,0975 kilometra bude viesť cez mesto
Žiar nad Hronom ako mestský okruh.
Z konania Majstrovstiev Slovenska v polmaratóne v našom meste má radosť aj zastupujúci primátor, Peter Antal. „Veľmi nás potešilo, že naše mesto
a žiarsky Atletický klub dostali takúto dôveru,“
hovorí Antal a dodáva: „Napriek tomu, že Žiarsky
mestský polmaratón sa organizuje iba po štvrtýkrát, predstavenstvo Slovenského atletického zväzu zaregistrovalo, že ho organizujeme na vysokej
úrovni a máme výborné podmienky na tento pretek. Urobíme všetko pre to, aby sme zorganizovali
výborný atletický zážitok pre každého – účastníkov

polmaratónu i divákov.“
Okrem hlavných kategórií, do ktorých sa zapoja aj hobby bežci, bude súčasťou polmaratónu aj
6. ročník Slovenského inline pohára. Slovenský inline pohár pozostáva zo šiestich pretekov, z čoho
sa do celkového hodnotenia započítavajú štyri najlepšie výsledky. Prvý pretek pohára sa uskutoční
práve v našom meste ako súčasť Žiarskeho mestského polmaratónu.
(li)

Oceňovanie najlepších športovcov aj za účasti verejnosti
Po prvýkrát v histórii
oceňovania najlepších
športovcov v meste
Žiar nad Hronom sa
podujatie
uskutoční aj za účasti širšej
diváckej verejnosti.
Pripravený je krásny program s veľkou
hviezdou, svetlami a nezabudnuteľnou šou.
Hlavnými hviezdami večera budú bezpochyby samotní oceňovaní športovci, prezidenti športových
klubov a ich realizačné tímy. Moderátorom podujatia bude skúsený, zábavný, a v niektorých chvíľach i nekonvenčný, Richard Vrablec. „Po prvýkrát
má možnosť zúčastniť sa podujatia aj verejnosť,“
vysvetľuje Silvia Hlôšková zo ZPOZ-u a dodáva:
„Cena vstupenky bude 2 eurá. Samozrejme, treba
počítať s tým, že pozvánky dostane množstvo hostí
a športovcov, do predaja bude preto uvoľnený iba
obmedzený počet lístkov.“

Športovcov odmení
svojím vystúpením aj Katka Knechtová
Súčasťou programu bude tiež Bike Show v podaní 3AL Biketrial Clubu z Popradu, ktorý zastrešuje
majstrov Slovenska aj majstrov sveta. „Biketrial,
predtým cyklotrial, je športová disciplína, pri ktorej jazdci zdolávajú rôzne prekážky bez toho, aby
sa akoukoľvek časťou tela dotkli zeme. Na záver
slávnostného programu vystúpi tiež speváčka
Katka Knechtová. Predstaví sa v netradičnom koncertnom prevedení. Odohrá akustický koncert
v lahodných akustických aranžmánoch v sprievode
gitaristu. Prítomní sa tak môžu tešiť na dve gitary,
dva hlasy a veľa hitov,“ dodáva Silvia Hlôšková.
Oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta
za rok 2012 sa uskutoční v Estrádnej sále Mestského kultúrneho centra v utorok 19. februára
o 16.00 hod.
(li)

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 21. februára 2013 (t. j. štvrtok) 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 Koncepcie rozvoja kultúry mesta Žiar
nad Hronom na roky 2013 – 2017.
7. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 8/2009 o výške dotácie.
8. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov.
9. VZN o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi.
10. Interpelácie poslancov.
11. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy.
12. Záver.
Mgr. Peter Antal,
zastupujúci primátor mesta

V týchto dňoch uzrela svetlo sveta nová
brožúrka o Žiari nad
Hronom.
Brožúrka
mladých s názvom
My, Žiarčania, bude
uvedená do života
v pondelok 18. februára.
Spomínaný projekt sa
v našom meste realizuje
od mája minulého
roku. „Tak ako projekt, aj brožúrka je venovaná
mladým ľuďom a práci s mládežou v meste,“ vysvetľuje Dominika Švecová, koordinátorka práce
s mládežou a dodáva: „Čitatelia v nej môžu nájsť
stručnú históriu mesta Žiar nad Hronom s množstvom zaujímavostí a pikošiek, predstavenie približne 20 organizácií, združení i neformálnych
skupín, ktoré pôsobia na území mesta a pracujú
s mládežou, tiež predstaviteľov hudobnej a tanečnej sféry. Nechýbajú v nej možnosti mladých ľudí
ako využiť ich voľný čas efektívne a urobiť niečo
nielen pre seba, ale aj pre ostatných.“ Súčasťou brožúrky je i množstvo fotiek, zaujímavosti či kontaktov. Jej autorkami sú Dominika Švecová a Noema
Hipká, ale, samozrejme, ruku k dielu pridali viacerí. „Boli to hlavne účastníci projektu O nás s nami
a mesto Žiar nad Hronom. Grafiku mal na starosti
Michal Černaj. Brožúrka vychádza v počte 750 kusov, je bezplatná a záujemcovia ju budú môcť nájsť
hlavne v mestských organizáciách, v Mestskej obývačke (1. poschodie Mestskej plavárne), na Mestskom úrade v Žiari nad rono, ale získajú ju aj žiaci
a študenti základných a stredných škôl,“ spresňuje
ďalej Dominika Švecová. Uvedenie brožúrky mladých do života, tzv. krstiny, sa uskutočnia v pondelok 18. februára o 16.30 hod. v žiarskom Mestskom kultúrnom centre. „Vítaní sú všetci, ktorí sú
akýmkoľvek spôsobom zapojení a zainteresovaní
do brožúrky, mestské organizácie, členovia skupín
a združení a, samozrejme, aj verejnosť,“ pozýva
na záver Dominika Švecová. Každý návštevník, ktorý príde na „krstiny“ dostane brožúrku pri vstupe
ako darček.
Knižočka s názvom My, Žiarčania, vznikla na základe projektu O nás s nami, ktorý finančne podporila Národná agentúra Mládež v akcii.
(li)

OZNAM – VÝZVA

V prípade, že majú občania pripomienky
v rámci opráv či rekonštrukcií, ktoré sa týkajú oblastí ako kanalizácia, opravy chodníkov
a ciest, organizácia dopravy (dopravné značenie) a iné, plán na rok 2013 je už uzatvorený.
V súčasnosti sa prijímajú iba pripomienky k havarijným stavom.
Podnety, ktoré sa týkajú opráv a údržby spomínaných oblastí na rok 2014 je potrebné zaslať
na Mestský úrad – Odbor správy majetku mesta
v Žiari nad Hronom najneskôr do 30. júna 2013.
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Antal predstavil svoje plány s mestom na najbližšie roky
Koncom januára predstavil zastupujúci primátor, Peter Antal, svoju víziu o napredovaní
mesta v tomto i nasledujúcich rokoch. Zároveň
potvrdil, že sa v nadchádzajúcich predčasných
voľbách bude uchádzať
o post primátora mesta.
Peter Antal.
Moderné
bezpečné
mesto s bohatými možnosťami na relax, šport a
spoločenské vyžitie. Mesto, do ktorého prichádzajú
noví obyvatelia – tak si predstavuje Žiar nad Hronom Peter Antal v nasledujúcich rokoch. Vo svojej
vízii si stanovil 25 bodov, ktoré by chcel stihnúť
zrealizovať ešte v tomto roku. „Pre mňa je najdôležitejšie pokračovať v projekte sanácie časti Kortína
a nelegálnych chatrčí, ktoré sa tam nachádzajú,“
hovorí Antal a vzápätí vysvetľuje: „Súvisí to s výstavbou 62 bytových jednotiek nižšieho štandardu,
ktoré sú podmienkou tejto sanácie. Predchádzajúci
primátor viazal projekt na to, že musí byť zafinancovaný v plnej výške zo štátu – či už to bude Štátny
fond rozvoja bývania (ŠFRB) alebo Ministerstvo výstavby SR, príp. iné zdroje, nie však zdroje z mest-

ského rozpočtu. Ja však Kortínu vnímam ako vážny
problém. Nechcem preto čakať až do toho štádia,
kedy nám štát dá nejaké finančné prostriedky.“ Ako
ďalej dodáva, preto uprednostňuje trojzdrojové financovanie – ŠFRB, Ministerstvo výstavby SR a rozpočet mesta. „V súčasnosti sa pripravuje dokumentácia, ktorá má byť podaná na ŠFRB a ministerstvo.
Do konca februára chceme projekt podať,“ sľubuje
a zdôrazňuje, že ak bude projekt úspešný, búranie chatrčí bude prebiehať v súlade so zákonom
a všetky kroky budú nespochybniteľné. Zastupujúci primátor chce projekt predstaviť aj novému
splnomocnencovi vlády, pričom netají, že projekt
nie je iba o postavení bytov, ale bude mať aj svoje
ďalšie náklady.

Finančné prostriedky
bude hľadať aj mimo rozpočtu mesta
Ďalším, podľa Antala nemenej dôležitým, bodom
je aj rekonštrukcia súčasnej Športovej haly, o čom
sme vás už informovali koncom minulého roka.
V súčasnosti sa pripravuje štúdia, po ktorej sa pripraví projektová dokumentácia. Obyvateľov určite
zaujme aj bod o stabilizácii ceny za komunálny od-

Aj v tomto roku pribudnú v uliciach mesta nové značenia
V záujme zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky pripravuje mesto Žiar nad Hronom na
cestných komunikáciách niekoľko zmien. Týkať
sa však nebudú iba motoristov, ale aj chodcov.
Zmeny sa budú realizovať v súlade so Zákonom
o cestnej premávke z roku 2009 a s Národným plánom pre bezpečnosť cestnej premávky. „V súvislosti so spomínaným zákonom, vodič sme použiť
motorové vozidlo len na cestách,“ hovorí Miloslav
Baranec z Odboru správy majetku mesta MsÚ a dodáva: „Napriek tomu, mnohí vodiči tento paragraf
nerešpektujú a veselo so svojimi vozidlami prechádzajú aj po chodníkoch. Rozhodli sme sa preto
osadiť stĺpiky priamo pri chodníkoch, ktoré takýmto nedisciplinovaným vodičom zamedzia prístup
na chodníky s vozidlom. Okrem toho, že poškodzujú životné prostredie, najmä verejnú a cestnú
zeleň, ohrozujú aj zdravie chodcov,“ vysvetľuje
Miloslav Baranec. Takáto situácia vzniká napríklad
pri záhradníctve Hosta, smerom ako sa prechádza
k lekárni Nukleus. Ďalším riešením by v tomto prípade bola aj zmena dopravného značenia, kedy by
tu bola cesta iba jednosmerná.

V meste pribudnú
ďalšie parkovacie miesta
Mnoho vodičov nerešpektuje ani dopravné
značenie zákaz zastavenia a státia. Pri státí musí
zostať voľný jazdný pruh široký 3 metre pre každý smer jazdy, t. z. pri oboch smeroch 6 metrov.
„V tejto súvislosti chceme vyriešiť situáciu na Ulici Cyrila a Metoda, pri Rolvise, na Pod vrškoch či
na IBV. Samozrejme, počítame s ponechaním
možnosti parkovania,“ zdôrazňuje Miloslav Baranec a dodáva: „Vodiči majú povinnosť prednostne
využiť parkovisko, aj preto sa v meste postupne
označujú a vyznačujú parkovacie miesta.“ Zákon
o cestnej premávke tiež zakazuje státie na a pred
priechodmi a pred a za hranicou križovatiek, čo sa
v našom meste vo veľa prípadoch porušuje. Chodcom a iným vozidlám tak vznikajú prekážky. „Vodiči
však často porušujú aj zákaz zastavenia a státia na
cestnej a verejnej zeleni, najmä vo vnútroblokových priestranstvách,“ dodáva na záver Miloslav
Baranec.
O ďalších pripravovaných zmenách vás budeme
informovať v ďalšom čísle novín.
(li)

Mestskí policajti vypátrali zlodeja kanalizačných poklopov
V sobotu 2. februára bolo Mestskej polícii
v Žiari nad Hronom nahlásené odcudzenie kanalizačných poklopov na Ul. A. Hlinku a Medzi
vodami. O dva dni na to už mestskí policajti zlodeja vypátrali a zadržali.
V pondelok 4. februára mestskí policajti Marek
Kinka a Zdeno Kluzáček počas hliadkovej služby
zistili skutočnosti, ktoré ich priviedli k podozrivej
osobe. „Po overení a zaistení dôkazového materiálu
sa podozrivá osoba priznala k spáchaniu uvedeného skutku,“ hovorí Vladimír Mališ, náčelník MsP.
Hliadke mestskej polície sa pri kontrole podozrivých osôb na Partizánskej ulici podarilo nájsť už

porozbíjané poklopy, ktoré kontrolované osoby
prenášali zabalené vo vreci. „Ich cieľom boli zberné suroviny. Po dlhšom vypočúvaní sa jeden z nich
priznal ku krádeži a tiež k ich rozbitiu. Prekvapením
pre hliadku bolo aj priznanie sa k ukradnutiu ďalšieho poklopu, a to na Partizánskej ulici,“ dodáva
Vladimír Mališ.
Zlodejom poklopov bol 20-ročný Maroš K. Dva
liatinové poklopy chcel odovzdať do zberných surovín, tretí plechový si nechal uschovaný ešte neporušený v mieste bydliska. Prípad je v súčasnosti
v štádiu dokumentovania.
(li)
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pad na dlhšie obdobie. „Využil som toho, že do akciovej spoločnosti Technických služieb vstúpil nový
akcionár. Začali sme spoločné rokovania, ktoré
majú viesť k tomu, že na určitú dobu dosiahneme
stabilizovanie ceny za odpad. Pre mňa je dôležité,
aby sme to potvrdili aj písomne. Rovnako tak rokujeme o ďalších nákladoch, ktoré mesto vynakladá
na odpady, aby sme ich dostali na nižšiu úroveň,“
konkretizuje ďalej Antal.
Ak si aj vy kladiete otázku, či má mesto dostatok finančných prostriedkov na všetky predstavené plány a vízie, Peter Antal odpovedá: „Sú to
plány a vízie, ktoré nebudú financované čisto iba
z mestského rozpočtu. Je to viaczdrojové financovanie. Keď nezačneme a budeme sa stále len
tváriť, že mesto nemá na nič prostriedky, tak nikdy
nič neurobíme. Určite sa však budeme uchádzať
aj o prostriedky zo štátneho rozpočtu.“ Ako však
na záver zastupujúci primátor dodáva, na plány,
ktoré má s mestom, nemá patent. Verí preto, že
budú užitočné pre ktoréhokoľvek kandidáta, ktorý
sa po voľbách posadí na primátorskú stoličku.
Všetkých 25 bodov predstavenej vízie si môžete pozrieť na webovej stránke mesta www.ziar.sk.
Postupne vás však o všetkých budeme pravidelne
informovať.
(li)

V meste sa už robili
prvé úpravy
cestných komunikácií
Uplynulý víkend mestské Technické služby
v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom urobili
prvé opravy na cestných komunikáciách. Výtlky, ktoré sa opravovali asfaltovým „frézingom“,
sú však iba provizórne. Riadne opravy sa začnú
od marca.
Výtlky vznikajú najmä v zime, v období mrazov,
keď zamŕza voda v asfalte. Tento rok ešte stále pretrváva tuhá zima, čo sa podpisuje aj na stave vozovky.
„Prvá fáza opravovania výtlkov v tomto roku sa
uskutočnila cez víkend 2. a 3. februára, hneď ako
ustúpili najväčšie mrazy, a to na cestných komunikáciách, ktoré patria pod správu mesta a na ktorých
boli výtlky najväčšie a mohlo by tak dôjsť k poškodeniu automobilov,“ hovorí Martin Baláž, hovorca
mesta. Pracovalo sa najmä na uliciach Dr. Janského
a Š. Moysesa, ale aj na Chrástekovej ulici a na Ulici
Dukelských hrdinov, blízko tržnice.
Ako každý rok, aj teraz sa s kompletnou úpravou
poškodených ciest a chodníkov po zimnom období začne na jar. Predtým, ako sa výtlky a jamy
zalejú asfaltom, budú vyfrézované. „V rozpočte
mesta je na tento rok na opravy výtlkov a nerovností na mestských komunikáciách vyčlenených
80-tisíc eur,“ vysvetľuje ďalej hovorca a spresňuje:
„Provizórne zarovnanie výtlku veľkosti jeden meter
štvorcový vyfrézovanou asfaltovou drťou, ktorá sa
predtým nahreje, stojí aj s prácou 15 eur. Vyplňovanie zimným asfaltom by mesto stálo až 75 eur za
meter štvorcový.“ Opravy po zime, ktoré začnú na
jar, sa budú robiť bežným asfaltom, ktorého cena aj
s prácou je 35 eur za meter štvorcový.
Ulica SNP, ktorá je tiež poznačená zimou a sú
na nej veľké jamy, patrí pod správu Banskobystrického samosprávneho kraja. Na tomto úseku sa
preto na opravách mesto a technické služby nepodieľajú.
(li)
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Poskytovanie dotácií
Dotácia je nenávratný finančný prostriedok,
poskytovaný z mestského rozpočtu oprávneným osobám. Jej výšku každý rok schvaľuje
mestské zastupiteľstvo.
Podmienky poskytovania dotácií určuje schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žiar
nad Hronom č. 2/2005 a jeho dodatky č. 1 a
č. 2. Oprávnenými osobami získať dotáciu sú právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je mesto, ostatné právnické osoby a tiež
fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo
trvalý pobyt na území mesta. Maximálna výška poskytnutej dotácie jednej oprávnenej osobe na jeden účel (projekt) predstavuje 70 % predložených
rozpočtových nákladov projektu, avšak nesmie byť
vyššia ako 3 319,39 eur.

OZNÁMENIE

Účelom dotácie sú 2 spádové oblasti: 1. tvorba
a ochrana životného prostredia, 2. zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového
fondu. Predložené žiadosti prerokováva Komisia
pre hodnotenie projektov, zložená z poslancov
MsZ a projektového manažéra mesta, ktorá je poradným orgánom primátora mesta. Na základe jej
odporúčaní o žiadostiach rozhoduje primátora
mesta. Tlačivo žiadosti o poskytnutie dotácie je
možné si vyzdvihnúť na Mestskom úrade – Odbor
riadenia projektov, alebo si ju stiahnuť z webovej
stránky mesta, kde sú uvedené aj všetky potrebné ďalšie informácie (sekcia Ako vybaviť). Žiadosť
je potrebné doručiť na mestský úrad v termíne
do 28.2.2013 so všetkými potrebnými dokladmi.
(ORP)

Folklórny súbor Hron má 55 rokov
pričom najväčší úspech zožali s goralským tancom
zakladajúci členovia súboru, z ktorých sú dnes už
niektorí sedemdesiatnici. Päťdesiatnici vystúpili s horehronským tancom a najmladší členovia
z Hrončeka sa tiež svojím vystúpením nenechali
zahanbiť.
Do skorých ranných hodín sa tak spolu pri hudbe
a tanci zabávalo takmer 200 dobre naladených ľudí.
(li)
Folklórny súbor Hron pôsobí na scéne už dlhých 55 rokov. Pri príležitosti jeho vzniku sa
v sobotu 26. januára uskutočnilo spoločenské
stretnutie pre jeho členov.
Ples, ktorý sa uskutočnil v žiarskom Mestskom
kultúrnom centre, bol určený pre všetkých milovníkov folklóru. Zišli sa na ňom generácie členov
súboru od jeho vzniku až po súčasnosť. Divákom
sa predviedli v takmer trojhodinovom programe,

Príprava preventívnych aktivít

Vo štvrtok 31. januára realizovali sociálni pracovníci pracovné stretnutie, ktoré bolo zamerané na prípravu preventívnych a osvetových aktivít v súvislosti so sociálno-patologickými javmi.
Stretnutia sa zúčastnili všetky zainteresované strany, s ktorými by chceli tieto aktivity realizovať. Išlo
o príslušníkov štátnej, mestskej polície, sociálneho

kurátora z ÚPSVaR, zamestnancov Mestského úradu – Odbor starostlivosti o obyvateľa, pracovníkov
Špeciálnej základnej školy, člena svojpomocnej
skupiny a terénnych sociálnych pracovníkov a ich
asistentov ako organizátorov stretnutia. V rámci
stretnutia si dohodli intenzívnejšiu spoluprácu,
ako aj kroky a postupy, ktorými budú sledovať
spoločný cieľ – pokúsiť sa eliminovať alebo aspoň
z časti odstrániť viaceré sociálno-patologické javy,
ktorými sú ohrozené nielen deti, ale aj ich rodičia a
predísť tak ich prípadnému nežiadúcemu nárastu.
Martina Selecká, sociálny pracovník

Klub dôchodcov hodnotil
a volil
klubu je rôznorodá, prispôsobená veku a zdraviu

Ku koncu uplynulého roku sa uskutočnila výročná členská schôdza Klubu dôchodcov v Žiari
nad Hronom. Keďže sa skončilo funkčné volebné obdobie, tak sa aj volilo.
Volil sa nový vedúci klubu a členovia klubovej
rady na ďalšie trojročné volebné obdobie.
Za prítomnosti 119 členov klubu bola v tajných
voľbách opäť zvolená Emília Pobežková na funkciu
vedúcej Klubu dôchodcov a tiež bolo zvolených
šesť členov klubovej rady.
Na členskej schôdzi bolo v správe o činnosti klubu zhodnotené uplynulé obdobie roku. Činnosť

členov a je zameraná na kultúrno-spoločenskú oblasť, vzdelávaciu či zábavnú. Zároveň bol navrhnutý
a schválený plán podujatí na rok 2013.
Ako hostia sa schôdze zúčastnili pracovníčky MsÚ
– Odboru starostlivosti o obyvateľa, Miriam Mezeiová a Lívia Hricová, zástupcovia klubu z Kremnice,
za ZO SZPB Ľubomír Jančo a za ZO JDS predseda
Ján Truben.
Klub dôchodcov má v súčasnosti 186 členov.
Klubová rada
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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 na Mestskom úrade v Žiari
nad Hronom, kancelária č. 10, alebo na tel. čísle
678 71 24 u Ing. Gendiarovej, príp. 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 € .
(r)
OZNAM

Zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
zákona č. 318/2012 Z. z. bola krajským úradom
životného prostredia v § 25 odseku 1 písm.
a) ustanovená povinnosť sprístupňovať informácie verejnosti a najmenej raz za rok zverejniť
informáciu o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní. V súlade
s uvedeným Krajský úrad životného prostredia
v Banskej Bystrici vypracoval materiál Informácia
o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Banskobystrickom kraji za rok 2011.
Predmetná Informácie o kvalite ovzdušia obsahuje:
•Informácie o kvalite ovzdušia (popis územia,
stav monitorovacej siete v kraji, zhodnotenie
ovzdušia v zóne a aglomerácii z pohľadu SHMÚ
a KUŽP, stručné výsledky modelovania pre hodnotenie úrovne koncentrácie prízemného ozónu
a PM10, zhodnotenie).
•Podiel jednotlivých zložiek znečisťovania
ovzdušia na jeho znečisťovaní (počet zdrojov
znečisťovania ovzdušia a počet prevádzkovateľov, trendy vývoja základných znečisťujúcich
látok, najvýznamnejšie zdroje znečistenia ovzdušia).
•Informácia o programe na zlepšenie kvality
ovzdušia.
•Informácia o akčnom pláne.
Uvedená informácia je zverejnená na stránke
Obvodného úradu životného prostredia Banská Bystrica www.bb.kuzp.sk a www.bb.ouzp.sk
v časti Aktuálne informácie.
Verejnosť má možnosť nahliadnuť do uvedeného materiálu aj na Obvodnom úrade Banská
Štiavnica alebo na stálych pracoviskách v Žarnovici a v Žiari nad Hronom (Ul. SNP 124, 1. poschodie), resp. na Obvodnom úrade životného
prostredia Banská Bystrica.
ObÚ životného prostredia B. Štiavnica,
stále pracovisko Žiar nad Hronom

Mestské noviny | 12. február 2013

5

SPRAVODAJSTVO

Priaznivci spoločenských hier založili klub

V piatok 11. januára bol oficiálne otvorený Klub
spoločenských hier, ktorý vznikol v spolupráci
s mestom. Spoločenské hry si tak ich priaznivci
môžu zahrať v príjemnom prostredí a kolektíve,
kde si nielen zasúťažia, ale spoznajú aj nových ľudí.
Klub spoločenských hier môžete navštíviť v Mestskej obývačke, ktorá sa nachádza v priestoroch

Krytej plavárne. Oficiálny názov klubu je D20 – klub
spoločenských hier. „My, zakladatelia klubu, sme sa
stretávali už dávno pred jeho vznikom a hrali spolu spoločenské hry. Vždy sa však vyskytol nejaký
problém, napríklad s priestormi,“ hovorí Marek Páleník, jeden zo zakladateľov klubu a dodáva: „Preto
sme sa rozhodli, že založíme klub priaznivcov spoločenských hier a dáme tak Žiarčanom, ako aj iným
návštevníkom, alternatívu k stráveniu piatkového
poobedia v príjemnom prostredí a dobrom kolektíve.“
Členovia klubu sa stretávajú každý druhý piatok
už v spomínanej Mestskej obývačke, ktorá je nadšencom spoločenských hier sprístupnená od 15.00
do 20.00 hod. Najbližšie ich v Mestskej obývačke
nájdete 22. februára.

Medzinárodné stretnutie gajdošov
Obec Malá Lehota, Cech slovenských gajdošov a BBSK – Pohronské osvetové stredisko
v Žiari nad Hornom tento rok organizovali už
26. ročník medzinárodného stretnutia gajdošov, gajdošských hudieb, výrobcov ľudových
hudobných nástrojov a folkloristov – 26. Gajdošské fašiangy 2013.
Sprievodné podujatia začali 5. februára výchovným koncertom Gajduj Gajdoš v Žiari nad Hronom.
Ako hosť sa ho zúčastnil gajdoš Alexander Ladziansky z Banskej Štiavnice, člen Cechu gajdošov Slovenska. V priestoroch CVČ v Žiari nad Hronom sa
v utorok popoludní stretli detičky z detského folklórneho súboru Hronček a ich rodičia s gajdošom, ktorý im predstavil nielen gajdy, o ktorých
bola hlavne reč, ale i iné ľudové hudobné nástroje.
Predviedol hru na jednotlivé nástroje, porozprával
zaujímavosti k výrobe a všetky deti si mohli píšťalky, fujaru, gajdy, trúbu a drumbľu aj samé skúsiť a
zistiť, aký zvuk dokážu vyľudiť.
Sprievodné podujatia končili 10. februára Svätou

omšou v Malej Lehote. V hlavnom programe Gajdujte Gajdence, ktorý bol v sobotu 9. februára, sa
predstavili gajdoši z Poľska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska. Na sobotu bola naplánovaná
Fašiangová pochôdzka po obci, Fašiangová paráda
aj pravá fašiangová zábava.
(mf)

Mestská obývačka

mi, rôzne spoločenské hry, a tak u nás majú možnosť stráviť príjemné popoludnie po náročnom
dni.
Ak hľadáte vhodné priestory pre organizované
skupiny, a tie naše vás zaujali, neváhajte a navštívte nás. Nachádzame sa na Mestskej plavárni v Žiari
nad Hronom, I. poschodie, alebo sme k dispozícii
na telefónnom čísle: 0915 911 533, e-mailová adresa: mestska.obyvacka@gmail.com.
(r)

Priestory Mestskej obývačky vznikli za finančnej
podpory Mládež v akcii. Je zameraná na aktivity
ako je prenájom priestorov s kapacitou 30 ľudí
pre neformálne skupiny a združenia, konferencie,
porady a školenia, takisto rôzne školské podujatia.
Ponúkame možnosť kopírovania, internetu, laminovania, viazania prác do hrebeňovky. Návštevníci
majú k dispozícii knižnicu s novými encyklopédia-

„Klub je určený pre všetky vekové kategórie, pričom hry máme s vekovým označením 8+. Oficiálne
členstvo nemáme. Prísť môže hocikto a zabaviť sa
pri hrách, ktoré máme v klube, prípadne doniesť
svoje vlastné a zahrať si ich s priateľmi,“ konkretizuje ďalej Marek Páleník.
Pre tých, ktorí sa rozhodnú navštíviť novovzniknutý klub, je pripravených niekoľko hier. „Máme
širokú ponuku hier, či už klasické, kde hrajú hráči
proti sebe, alebo kooperatívne, kde sa spolu snažia
poraziť mechanizmus hry,“ dodáva Marek.
V prípade, že máte záujem stať sa členom klubu,
môžete prísť buď do Mestskej obývačky, alebo navštívte stránku www.facebook.com/d20zh, kde sa
dozviete viac informácií.
(li)

Prečítajte si

Pravidelne v každom čísle novín vám budeme prinášať pár tipov na knihy, ktoré si
môžete vypožičať v Mestskej knižnici Michala Chrásteka. Okrem toho si ostatné novinky
môžete pozrieť v on-line katalógu knižnice
na stránke Mestského kultúrneho centra.
Skutočný príbeh
Harden Blaine:

Útek z tábora 14

Politické väzenské tábory v Severnej Kórei
fungujú dvakrát dlhšie ako Stalinove gulagy a
dvanásťkrát dlhšie ako Hitlerove koncentračné
tábory. Doposiaľ sa nepodarilo ujsť žiadnemu
z tisícov väzňov, ktorí sa v severokórejských táboroch narodili a vyrástli. Žiadnemu, s výnimkou Šina Tong-hjoka.
Deti si s Alexandrom Ladzianskym aj zaspievali.

Pre ženy
Jill Smoklerová:

Spoveď šialenej matky

Kniha opisuje neskutočne úprimné, a často
až smiešne príbehy zo života mamičiek, ktoré
prežívajú každý deň. Či už ste mama, otec, babička, dedko, teta, strýko, učiteľ, alebo krstný
otec, pri čítaní Spovede šialenej matky budete
súhlasne prikyvovať a smiať sa.
Dievčenské
Sarra Manningová:

Tweetni mi!

Jeane Smithová je blogerka,
kráľovná sekáčov a charitatívnych výpredajov. Má vlastnú
lajfstajlovú značku Adorkable,
pol milióna followerov na Twitteri, ale v škole ju považujú za
chodiacu módnu katastrofu.

Workshop pre recitátorov a lektorov
Workshop pre recitátorov a lektorov
Slovo. Stretávame
sa s ním dennodenne v písanej i ústnej
podobe. Poniektorí ho však dokázali
povýšiť na umenie,
a to vďaka umeleckému prednesu poézie a prózy.
A
práve
pre
tých, ktorým sa
texty
prihovárajú vlastným jazykom, bol určený workshop
pod vedením skúsenej lektorky Jely Timko-

vej z Michaloviec, ktorá za 34 rokov vychovala desiatky úspešných mladých recitátorov.
V priestoroch Pohronského osvetového strediska sa 24. januára stretla nielen s tými, ktorí sa už
prednesu nejaký čas venujú, ale aj s pedagógmi,
ktorí ich v tejto záľube usmerňujú a podporujú.
No prišli aj takí, ktorí zatiaľ so slovami či veršami
iba nenápadne koketujú, netušiac, či si s umeleckým prednesom dajú aj reálne rande. Veríme, že im
toto stretnutie plné recitátorských zážitkov a praktických rád pomôže správne sa rozhodnúť. A tým,
ktorých krása slova oslovila už dávnejšie, snáď pomôžu rady týkajúce sa príchodu recitátora a jeho
kontaktu s publikom, hlasovej rozcvičky pred vystúpením či výberu vhodného textu a jeho úpravy.
(jš)
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Rozprávky

Liss Norton:
Zvončekový les
Čarovná zima ježky Anežky

Ježka Anežka doteraz prespala každú zimu,
ale tentoraz je pevne rozhodnutá, že neprespí
ani chvíľku. Kamarátky jej rozprávali o tom, ako
sa v zime budú korčuľovať a sánkovať, a toto
veru nemôže zmeškať. Podarí sa Anežke nezaspať, kým napadne prvý sneh?
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Domov opustených kníh

Prvý antikvariát v Žiari nad Hronom je
oficiálne otvorený od stredy 23. januára. V ponuke nechýbajú zaujímavé použité knižné
kúsky či hand made vecičky.
Antikvariát je obchod, kde sa predávajú najmä
staršie použité knihy, čím sa líši od bežných kníhkupectiev, ktoré predávajú iba nové knihy. Ani žiarsky
antikvariát Tuborgaha v tomto nie je výnimkou.
„Okrem starších použitých kníh chceme postupne
ponuku doplniť o grafiky, mapy, pohľadnice, noviny, staré kalendáre, komiksy či hudobné nosiče,“
hovorí majiteľ, Mirko Filus a dodáva: „Z vymenovaného zatiaľ nie všetko máme, ale verím, že postupne budeme ponuku rozširovať a nájdeme si svojich
fanúšikov.“ Ako ďalej dodáva, rád má aj hand made
výrobky a iné pekné vecičky, takže v antikvariáte to
bude aj farebné, voňavé, mäkučké a spevavé.
Najbližšie antikvariáty mohli Žiarčania doteraz
navštíviť v Banskej Štiavnici či Banskej Bystrici. Myš-

lienka na otvorenie antikvariátu skrsla v hlave Mirkovi a jeho kamarátovi Jakubovi pred viac ako pol
rokom. „Jakub raz prespal na fare v Martine a keď
sa zobudil, všade okolo seba videl staré knihy. Farárka spomenula, že si ich môže zobrať. Povedal mi
o tom, a vtedy nám napadla spoločná myšlienka na
antikvariát. A keďže nič podobné v našom meste
zatiaľ nie je pre verejnosť prístupné, rozhodli sme
sa byť prví, a taktiež by sme v meste radi vytvorili
ďalší pekný kút na netradičnom mieste,“ vysvetľuje
ďalej Mirko Filus.
Určite nie je pekný pohľad na knihy ležiace
na smetiskách a v odpadkových košoch. Stáva
sa to denne, pri sťahovaní, pri pozostalostiach,
pri upratovaní, keď knihy stratia svoje miesto. „Preto chceme postupne dorábať poličky podľa potreby, aby sme sa čo najmenej stretali s takto opustenými knihami. Radi by sme ich postupne nafotili a
zapísali, aby si záujemcovia mohli nájsť knihu, ktorá
im chýba, alebo naopak, pomôcť čo najviac knihám
nájsť človeka,“ hovorí Mirko.

šikovných domácich remeselníkov a výrobcov vecí,
ktoré robia doma, pre svoje potešenie. Ak by ich
chceli nielen ukázať, ale aj predať, môžu ich k nám
priniesť. Najlepšie v pondelok a piatok. Dohodnúť
sa môžeme aj na komise,“ konkretizuje Mirko Filus.
Príležitosť tak môžu využiť napríklad výrobcovia
šitých bábik, hudobných nástrojov či náušníc a
priniesť môžete i vypreparovaný hmyz a všetko, čo
ľudia dokážu vyrobiť vlastnými silami a rukami.
Antikvariát Tuborgaha môžete navštíviť na sídlisku Pod vršky, v priestoroch Stavebného bytového družstva v pondelok až piatok, zatiaľ v čase
od 15.00 do 18.00 hod.
(li)

Príležitosť dostanú
aj domáci remeselníci
Ako sme už spomenuli, Tuborgaha sa bude sústrediť predovšetkým na predaj, prípadne i výkup
starých kníh. „Rád by som však verejnosti predstavil

Aby sme potešili čo najviac ľudí, pre tých, ktorí si u nás osvoja knihy (najlepšie nad 3 eurá),
vo valentínskom týždni podarujeme srdiečko
ušité z látky a lásky.
(mf)

V Okáčiku to žije
Oddychovo- tvorivý svet sa podarilo v Okáčiku vytvoriť cez poznanie, tvorivé nápady a podnety, cez ktoré prišli na to, ako sa dá tolerovať,
tvoriť, hrať sa, učiť, vystrájať a dostať sa do srdiečok detí.
S podujatiami akoby sa v Okáčiku vrece roztrhlo.
Záver roka odštartovali mikulášskym kabaretom
Vitaj u nás, Mikuláš, na ktorí pozvali rodičov a deti
z detského domova Nová Baňa a Banská Bystrica.
V ňom ukázali deti svoj talent v divadielku o dvanástich mesiačikoch, teenegeri sa predstavili novými tanečnými choreografiami a najmenšie deti
nacvičili choreografiu A tam hore na hore. Najviac
radosti mali, keď Mikuláš z veľkého vreca rozdával
balíčky. Sila radosti sa znásobila spoločne zaspievanou skladbou Tichá noc a Hapy day.
Krásnu atmosféru zažili deti aj na vianočnom
večierku Darček pre teba, a jednou z top podujatí bola určite Čarovná noc s Okáčikom, na ktorej
sa striedalo karaoke a tanec. Pre mnohých bola
atraktívna nočná schovávačka. Ďakujeme mamám
a dobrovoľníkom, ktorí pomohli s prípravami pod-

ujatí. Aby toho nebolo málo, pre deti vyhlásili vianočnú súťaž o najkrajší vianočný fotopríbeh. Neopísateľné momenty šťastia detí, keď cítia, že niečo
dokázali, že sú pre tento svet potrební. Pozrite si ich
na webovej stránke www.okacik.sk a viac na www.
facebook/okacik.

Aktivity v Okáčiku pokračujú
Naše spoločné integračné aktivity posunuli deti
do iného, „nového“ sveta, kde hravými, tvorivými
stretnutiami sa naučili aktívnejšie vnímať, preciťovať, objavovať a tešiť sa na ďalšie stretnutia plné
očakávania nového. Naučili sme sa rešpektovať,
tolerovať .
V novom roku sa viac ako 20 detí a rodičov
zúčastnilo rekondično-integračného pobytu
od 2. do 6. januára pod názvom Vianočný úsmev
na Látkach. Bohatý program plný hier, súťaží, skupinových terapií, motivačných tréningov, radosť,
zábava a priateľská atmosféra.
Látky sú lyžiarskym strediskom, a tak sme sa
do sýtosti vyšantili na svahoch, sánkovačka na lopároch a igelitových vreciach. Deti mali obrovskú
radosť, keď sa im podarilo spoločne na svah vytlačiť aj kamarátov na vozíčku. Rovno zo svahu mohli
deti spolu s rodičmi navštíviť wellness a absolvovali
liečebné procedúry a masáže.
Aktivity Okáčiku pokračujú aj v projekte Svet
s tebou ma baví. V prostredí, v ktorom sa deti cítia
slobodne a uvoľnene, im združenie ponúka možnosť vlastnej sebarealizácie. Dynamické striedanie
aktivít klubového typu ako artterapie, daramatoterapie, musikoterapie a k tomu športové aktivity ako
florbal, boccia, stolný tenis, lukostreľba môžu deti
navštevovať zdarma.
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Vymýšľať, experimentovať, objavovať a niekedy
v napätí očakávať, ako to všetko dopadne pomáhajú Okáčiku aj dobrovoľníci – stredoškoláci a vysokoškoláci. Okáčik hľadá nové cesty, aby stretnutia s deťmi boli zážitkové, náučné, hravé, menili sa
na hru a na veľké dobrodružstvo.
Na tejto dlhej ceste integrácie zdravotne znevýhodnených deti medzi ich zdravých rovesníkov – ceste tvorivého hľadania, chcem poďakovať
všetkým, ktorí nám pomáhajú, poskytujú priateľskú či odbornú pomoc. Všetky tieto podujatia sa
mohli realizovať aj vďaka podpore spoločnosti
Nemak Slovakia a mesta Žiar nad Hronom. Ďakujeme všetkým tým, ktorí nás priviedli na túto
cestu a pomáhajú nám na nej kráčať. Naše úspechy sú aj vašimi úspechmi. Čo môže byť silnejším svedectvom ako úprimná a skutočne žitá
radosť a láska rozdávaná plným priehrštím vôkol
seba? Verím, že aj v roku 2013 zažijeme veľa akcií a spoločne budeme môcť rásť v láske a radosti.
Nech je rok 2013 plný štedrých dní nielen pre naše
deti, ich rodičov, členov OZ Okáčika, ale aj pre vás
všetkých.
Ľubica Mokrošová, predsedníčka OZ Okáčik
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Ako sa čo najrýchlejšie naučiť cudzí jazyk

Tým, ktorí dodnes neovládajú žiadny cudzí
jazyk na svitá na lepšie časy. Existuje metóda,
pomocou ktorej sa každý za pomerne krátky
čas a s vynaložením malej námahy naučí anglicky, nemecky či španielsky, alebo sa v cudzej
reči zdokonalí. Vo svete sa Callanovou metódou úspešne naučili cudzí jazyk už milióny
ľudí. Výborná správa je, že touto metódou sa
vyučuje už aj na Slovensku, dokonca aj v Žiari
nad Hronom.
V čom je Callanova metóda tak prevratná? V prvom rade v prístupe k učeniu. Ak pri učení cudzej
reči neznášate nekonečné bifľovanie slovíčok a memorovanie ťažko pochopiteľnej gramatiky, môžete
si vydýchnuť. Pri Callanovej metóde toto nebudete
potrebovať. Jazyk sa učíte podobne ako malé dieťa,
na základe zvyku a vašej zvedavosti. Slovnú zásobu
„nasávate“ pri konverzácii s lektorom či spolužiakmi používaním slovíčok v konkrétnych situáciách.
Tak si ich lepšie zapamätáte. Vašej pamäti bude
pomáhať aj pravidelné opakovanie na každej vyučovacej hodine.
Neznášali ste domáce úlohy a pravidelné drilovanie, keď ste sa chceli venovať iným záujmom?
Aj na to môžete pri Callanovej metóde zabudnúť.
Postačia len vyučovacie hodiny v jazykovej škole,
alebo u vás v práci, pokiaľ vaša firma objedná kurz

pre zamestnancov priamo na pracovisku a cudzí jazyk sa veľmi efektívne naučíte. Čiže bez bifľovania,
bez domácich úloh, bez strácania času.
V Žiari nad Hronom vyučuje cudzie jazyky „zázračnou“ Callanovou metódou jazyková škola ZARAZ, ktorá je nástupkyňou jazykovej školy Chantal.
ZARAZ je najväčšia jazyková škola na Slovensku,
ktorá ponúka kurzy výuky všetkých svetových
jazykov. Kvalitu jej lektorov, ako aj úspešnosť vyučovacieho procesu Callanovej metódy, si môžete
vyskúšať priamo v jazykovej škole ZARAZ na bezplatných ukážkových hodinách. Pokiaľ by ste mali
záujem o jazykové vzdelávanie vo vašej firme,
bezplatnú ukážkovú hodinu je možné zrealizovať
priamo u vás.
Zrekapitulujme teda výhody prevratnej Callanovej metódy:
•Jazyk sa učíte iba na vyučovacích hodinách.
•Žiadne bifľovanie slovíčok, žiadne domáce úlohy.
•Slovíčka a gramatiku sa učíte používať v konkrétnych situáciách.
•Stačí iba niekoľko hodín týždenne (v jazykovke
alebo u vás v práci).
•Jazyk sa naučíte veľmi rýchlo.
Najbližšia ukážková hodina Callanovej
metódy ZDARMA sa uskutoční 15.2. o 18.00
v priestoroch jazykovej školy ZARAZ na Ul. Š.
Moysesa 431/12, 1.poschodie (býv. pioniersky dom) a celý proces si môžete zažiť sami.
Bližšie informácie nájdete na www.zaraz.sk.
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Cudzie jazyky bez prijímacích skúšok

V úvode mi dovoľte poďakovať sa všetkým
rodičom, ktorí zapísali svoje dieťa do prvého
ročníka našej školy. Týmto krokom nám prejavili veľkú dôveru. Azda sú namieste otázky: Čo
môžu očakávať budúci prváčikovia? Čo môžu
očakávať všetci naši žiaci? Odpoveď na tieto
otázky nájdete v nasledujúcich riadkoch.
Chcel by som upozorniť na skutočnosť, že žiaci na „Jednotke“ nemusia robiť „prijímačky“, ak
chcú získať kvalitné jazykové vzdelanie. Ponúkame výučbu anglického jazyka už od prvej triedy
pre všetkých žiakov. Považujeme za úplne prirodzené, že sa výučbe cudzieho jazyka venujú týždenne
2 hodiny v prvom aj v druhom ročníku. Učiteľky
hravou formou sprostredkúvajú našim najmenším prvé anglické slovíčka. Neskôr slová spájajú
do viet, precvičujú prvé komunikačné schémy, spoločne pracujú na projektoch. V ďalších ročníkoch
týždenný počet hodín anglického jazyka stúpa.
Pre žiakov, ktorí sa chcú zdokonaliť vo výučbe
cudzích jazykov a chcú si overiť úroveň svojich
vedomostí aj v priamej komunikácii so zahraničným lektorom, pravidelne organizujeme týždeň
anglického jazyka, tzv. Active English Week. Viete
si predstaviť 30 hodín angličtiny za týždeň a ešte
k tomu s človekom, ktorý vôbec nehovorí po slovensky? Tak aj takýmto spôsobom si naši žiaci dokonale precvičia svoje jazykové zručnosti.
Je všeobecne známe, že kvalita vyučovania cudzieho jazyka nezávisí len od počtu hodín, ale
predovšetkým od použitých metód, podmienok
školy, a v neposlednom rade závisí aj od práce učiteľa. Naši učitelia preto nerátajú počet počítačov
v jednotlivých učebniach (to nikoho nezaujíma),
ale počet hodín odučených či už priamo v jazykových učebniach, alebo v učebniach informačno-komunikačných technológií. Myslím, že o vyššie
uvedenej skutočnosti svedčí aj preferovanie týchto učební nielen učiteľmi, no hlavne žiakmi.
Zrejme najväčšou zmenou v našej škole pri
skvalitňovaní výučby anglického jazyka je zavedenie metódy CLIL do vyučovacieho procesu.
Táto metóda je rozšírená najmä v krajinách, ktoré
majú školstvo na veľmi vysokej úrovni. A „Jednotka“ patrí medzi pár vyvolených škôl, ktorých žiaci
sa v angličtine zdokonaľujú aj pomocou metódy
CLIL. Pýtate sa, čím je táto metóda jedinečná?
Odpoveď je pomerne jednoduchá. Žiaci sa s anglickým jazykom pasujú aj na hodinách ostatných
predmetov, ako je napr. matematika, chémia,
biológia, geografia a iné. Získajú tak množstvo
slovnej zásoby, ktorú potom využívajú na hodinách bežnej angličtiny. Ako príklad môžem
uviesť hodiny geografie. Naši žiaci sa v priebehu
10 hodín odučených pomocou metódy CLIL naučili viac ako 70 nových anglických slov. Spomeniem ešte jeden nezanedbateľný fakt. Uvedená
metóda nám preukázateľne priniesla ešte jeden
benefit. Výrazne skvalitňuje klímu triedy, a zároveň zlepšuje vzťahy medzi žiakmi. A o to predovšetkým v dobrej škole ide.
Mgr. Marek Baláž, riaditeľ
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FAŠIANGOVÝ TÁBOR V DUCHU TRADÍCIÍ

Hľadám domov

Centrum voľného času v Žiari nad Hronom pozýva deti na jarný prímestský tábor, ktorý bude v duchu tradícií a ľudových zvyklostí našich predkov
v období fašiangov.
Tábor sa uskutoční od 25. februára do 1. marca.
Súčasťou tábora bude pochovávanie basy, výroba fašiangových masiek, výroba tradičných hračiek, fašiangový sprievod, tradičné hry, fašiangové
pochúťky, ručné práce a fašiangový ples.
Cena tábora: 35 €/celý týždeň alebo 7 €/deň.
Prihlásiť sa môžete priamo v CVČ, Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom, telefonicky na čísle:
045/673 33 48, 0905 295 556 alebo e-mailom na:
pedagogikacvczh@gmail.com.
Záväznú prihlášku nájdete aj na stránke CVČ –
www.cvczh.edu.sk.

LORA

Lora bola adoptovaná a
následne vrátená z adopcie, pretože bola veľmi
aktívna. V útulku je už viac
ako rok. Prišla ako odrastené šteňa a odvtedy je
zavretá v útulkovom koterci. Ľudí vyslovene
miluje, je vďačná za každú pozornosť. Nemala
by ísť do rodiny s malými deťmi, je ubehaná a
veľkého vzrastu, takže je vhodná skôr ku starším deťom. Môže ísť aj do rodiny, kde už psíka
majú, znesie sa bez problémov. Je kastrovaná,
očkovaná a čipovaná.
PITT

MESTSKÁ KNIŽNICA MICHALA CHRÁSTEKA

Počas jarných prázdnin od 25. februára do 1.
marca bude Detské oddelenie v knižnici otvorené
od 8.00 do 15.00 hod.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Klub paličkovanej čipky – dňa 12. februára
o 14.00 hod. v POS.
•Remeselná zručnosť – textilná frotáž.
Dňa 15. februára o 9.00 hod. v DSS Doména Žiar
nad Hronom.
•Metodické stretnutie a inštruktáž pre vedúcich DFS – dňa 23. februára o 9.30 hod. v POS.
•Klub patchworku – textilná kompozícia.
Dňa 26. februára o 9.00 hod. v POS.
•Prázdniny v školičke remesiel – ornament, drôtikovanie. Pre pedagógov ZŠ a ŠKD.
Dňa 26. a 27. februára o 9.00 hod. v POS.
Tvorivé dielne k Jarnému zvykosloviu podľa požiadaviek ZŠ a SŠ regiónu.
•Prečo som na svete rád/rada
Putovná výstava s medzinárodnou účasťou.
Výstava sa uskutoční v Pohronskom osvetovom
stredisku počas pracovných dní od 9.00 do 15.00
hod. Verejnosti bude prístupná od 25. februára
do 7. marca.
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

•V ústrety Mesiacu – Na Mesiac a ešte ďalej
Dňa 15. februára o 18.00 hod.
•Planetárium deťom
– Uffove dobrodružstvá na Marse
Dňa 22. februára o 16.00 hod.
•Hrozba z nebies
Dňa 22. februára o 18.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

12.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia, Ul. Š. Moysesa
13.2. 18.00 – 21.00 lek. U čierneho koňa, Ul. Jans.
14.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2, Sládkovičova 13
15.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
16.2. 13.00 – 21.00 lekáreň Janského, Janského 19
17.2. 8.00 – 21.00 lekáreň Sunpharma, Ul. SNP 116
18.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia, Ul. Š. Moysesa
19.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Iris, Ul. SNP 94
20.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 2, Sládkovičova 13
21.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus, Sládkovičova 8
22.2. 18.00 – 21.00 lek. U čierneho koňa, Jans
23.2. 13.00 – 21.00 lekáreň Alpinia, Ul. Š. Moysesa
24.2. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 1, Sládkovičova 13
25.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Flora, Janského 478
26.2. 18.00 – 21.00 lekáreň Alpinia, Š. Moysesa 75
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
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Z pera čitateľa

Krásu krásnej krásy, tróniacej v tvojom horiacom
srdci túžim spoznávať aj naďalej,
prajem si, aby sa šprintujúce sekundy
v tvojom náručí vnorili do doby pomalej.
Sladkosť sladkej sladkosti,
ktorá lepí sa na tvoje pery ako včelí med,
okúsiť chcem ešte nespočetne veľakrát,
neschopný som po nich uhasiť svoj smäd.
Hebkú hebkosť hebkosti, tvojej tváričky,
na ktorú svoj zrak upieram s láskou,
často omámený ňou a pri vyznaniach
neschopný si pomôcť akoukoľvek hláskou.
Lásku láskavej lásky, ktorú mi venuješ,
keď naše pohľady stretajú sa zblízka,
vtedy radosť neopísateľná,
silou mohutnou pri srdci ma stíska.
Si mojím slovesom, príslovkou,
menom prídavným i podstatným,
si života môjho zmysel,
hlasom srdca ku mne volaným.
Si almanachom lásky,
ktorý stal sa pre mňa zborom veršov spísaným.
Nezáleží či je noc či deň,
či zima zúri mrazom ostrým sťaby rohy býka,
myslím na teba bezprestajne
a v snoch sa moje ja s tým tvojim stýka.
Aká je to krása, keď sa láska oboch sŕdc týka.
Ján Ihracký
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

16.2. Dentino (MUDr. Kukolíková), A. Kmeťa 11, Žiar
nad Hronom (673 39 99)
17.2. ProCare (MUDr. Németová), Priemyselná 12,
Žiar nad Hronom (601 13 16)
18.2. MUDr. Igor Kuvik, Sládkovičova 13, Žiar
nad Hronom (672 21 23)
24.2. MUDr. Jozef Patsch, Dolná 49/21, Kremnica
(674 48 85)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonáva
v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu,
nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
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Pitt je mladý psíček,
ktorý sa našiel v Žiari
nad Hronom. Má krásne
originálne sfarbenie, pripomínajúce pointra, ale
veľkosťou je po kolená. Kríva na prednú nôžku,
zle sa mu zrástla stará zlomenina.
MIMI

Mimi je ešte šteniatko (asi 7 – 8 mes.), takže je aktívna a hravá.
K ľuďom je extrémne
priateľská. Bude najviac stredného vzrastu.
CHEEKY

Cheeky je asi 7-mesačné
šteniatko, kríženec. Bude
stredného vzrastu, je odčervená, očkovaná a čipovaná. Kastrácia po prvom
háraní je podmienkou
adopcie a podpisuje sa
v zmluve.
ZUMBA

Zumba je 5-mesačná sučka, kríženec teriéra. Je milá,
aktívna, hravá. Bude stredného až väčšieho vzrastu,
vhodná do bytu alebo
domu s prístupom do vnútra. Bude odčervená, čipovaná, očkovaná.
Psí útulok sídli na Partizánskej ulici v areáli Poľnohospodárskeho družstva. V prípade záujmu o adopciu psíka kontaktujte
Martinu Vrtákovú na čísle: 0908 661 737
alebo Miroslavu Taranzovú na 0904 609
772 ( prosíme, volajte počas pracovných dní
od 9.00 do 19.00 hod.).
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INZERCIA
PREDAJ

•Predám mrazničku zn. Eurotech, 5 šuplíková, 240-litrová.
Rozmery: h 55 cm, š 60 cm, v 129 cm. Cena: 70 €. Dohoda
možná. T: 0904 071 702, 045/672 62 37
3/3
•Predám skriňu – svetlé drevo, vešiaková s 1 poličkou
na vrchu. Rozmery: h 57 cm, š 90 cm, v 182 cm. Cena: 60 €.
Dohoda možná. T: 0904 071 702, 045/672 62 37
4/3
•Predám rozkladaciu sedaciu súpravu 3 + 1 + 1, bez úložného priestoru, v zachovalom stave. Suma: 200 €. Dohoda
možná. T: 0904 071 702, 045/672 62 37
19/3

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

•Predám staršiu obývaciu stenu (veľkú), tmavé drevo s bledým, veľa úložného priestoru, dlhá cca 4 m. Možnosť rozloženia. Suma: 200 €. Dohoda možná. T: 0904 071 702, 045/672
62 37
20/3
•Predám lacno rôzne oblečenie pre dievčatko vo veku 0 6 mesiacov vo veľmi zachovalom stave. Možnosť poslať foto
mailom. Mám skoro všetko, čo bude potrebovať mamička
s novorodeniatkom. T: 0940 789 157
7/3
•Predám notebook HP. Bližšie info telefonicky.
T: 0949 378 987

12/3

•Predám novú nepoužitú SD kartu s veľkosťou 8 GB.
T: 0949 378 987

13/3

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám slnečný stavebný pozemok v tichej lokalite v Trnavej Hore s rozlohou 1473 m2 (m2 len za 10 €). T: 0911 072 072
rámik
1/3
•Predám 1-izbový tehlový byt v centre mesta. Cena dohodou. Bližšie info telefonicky alebo osobne. T: 0902 726 33815/3
•Predám veľký 1-izbový slnečný byt, 39 m2, vo Zvolene,
na sídlisku Zlatý Potok. Byt je rekonštruovaný. T: 0905 166 298
16/3

•Predám 2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom blízko centra, Ul. Komenského. Byt je v OV, slušný vchod, pôvodný stav bytu, nové plastové okná. K bytu
patrí pivnica. T: 0907 268 594
24/3
•Stavebný pozemok v Žiari nad Hronom, Partizánska ul.,
v radovej zástavbe so všetkými sieťami, rozloha 1500 m2.
Cena pozemku: 60 000 € (40 €/m2). Dohoda možná.
T: 0907 815 293
18/3
•Predám 3-izbový byt na Etape (Čínsky múr), čiastočne prerobený, len pre vážnych záujemcov. Treba vidieť.
T: 0908 214 471, 0905 738 119

21/3

•Predám 2-izbový byt, čiastočne prerobený, Ul. Dukelských
hrdinov. Cena dohodou. T: 0907 830 192
23/3

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpim prerobený 1-izbový byt, alebo vymením za 3-izbový
+ doplatok. T: 0908 214 471, 0905 738 119
22/3

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Hľadám v ZH garsónku do prenájmu. T: 0918 169 959

2/3

•Hľadám podnájom v ZH. Väčší 1-izbový alebo 2-izbový byt
za rozumnú cenu. V slušnom vchode. T: 0903 443 895 - volať
po 17.00 hod.
8/3
•Ponúkam na dlhodobý prenájom 2-izbový byt v Žiari
nad Hronom, na Ulici Štefana Moysesa s rozlohou 60 m2. Byt
sa nachádza na 4. podlaží zo 4, bez výťahu. Je kompletne zrekonštruovaný, nezariadený. Dom je tehlový, okná plastové,
podlaha plávajúca. Cena: 300 €/mesiac. V cene sú všetky náklady a energie pre 2 – 3 osoby. T: 0918 883 648
9/3
•Hľadám prenájom chaty, chalupy, v okolí BŠ, Hodruša, ZC,
NB. Dlhodobo, pravidelný nájom za vašu nevyužitú nehnuteľnosť. Akútne! T: 0944 181 574
11/3
•Hľadám v Žiari nad Hronom garsónku alebo 1-izbový byt
v okolí centra. Do 250 eur/mesiac. Zariadenú/ý. Dlhodobo.
T: 0915 292 868, e-mail: peter7316@azet.sk. Volať po 16.00
hod.
17/3

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...)

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul.
Sládkovičova, čiastočne zrekonštruovaná. Nová cena
10.600 EUR (pôvodná cena: 15.500 EUR), výmera: 22 m2
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum
mesta, v pôvodnom stave. Cena: 25.000 EUR, výmera:
42 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, ulica Dukelských hrdinov, v pôvodnom stave-zachovalý. Cena:
21.600 EUR, výmera 58 m2
•2-izbový tehlový byt s balkónom v Žiari nad Hronom,
Ul. SNP (širšie centrum mesta), v pôvodnom stave. Nová
cena: 31.000 EUR, (pôvodná cena 34.000 EUR), výmera:
58 m2 + pivnice 12 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 37.490 EUR, výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena:
34.300 EUR, (pôvodná cena 37.800 EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena:
32.600 EUR, (pôvodná cena 36 .900 EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový atypický tehlový byt s balkónom v Žiari
nad Hronom, Ul. SNP – blízko centra mesta, kompletne
zrekonštruovaný. Nová cena: 55.000 EUR, (pôvodná cena
60.000 EUR), výmera: 75 m2
•3-izbový tehlový byt s garážou v Žiari nad Hronom, Ul.
Dr. Janského, nadštandardne zrekonštruovaný, vrátane
zariadenia. Nová cena: 93.000 EUR, (pôvodná cena
103.000 EUR), výmera: 100 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, kompletne zrekonštruovaný.
Cena: 62.000 EUR, výmera: 83 m2
DOMY:
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 157.000 EUR, (pôvodná cena 178.000 EUR),
výmera pozemku: 823 m2
•RD v Šášovskom Podhradí, v pôvodnom stave pripravený na rekonštrukciu. Nová cena: 25.000 EUR, (pôvodná cena 26.500 EUR), zastavaná plocha: 118 m2, výmera
pozemku: 595 m2
•RD v Starej Kremničke, v pôvodnom stave. Nová cena:
27.500 EUR, (pôvodná cena 37.500 EUR), zastavaná plo-

cha: 156 m2, výmera pozemku: 1.156 m2
•RD - dvojgeneračný v Hliníku nad Hronom, čiastočne
zrekonštruovaný. Nová cena: 92.999 EUR, (pôvodná cena
97.000 EUR),zastavaná plochy: 326 m2, výmera pozemku:
837 m2
•RD v Kremnici, v pôvodnom stave. Cena: 72.490 EUR,
zastavaná: 95 m2, výmera pozemku: 763 m2
•RD v Hornej Vsi, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 68.000 EUR (pôvodná cena 78.500 EUR), úžitková:
120 m2, výmera pozemku: 923 m2
POZEMKY:
•4 stavebné pozemky v Lutile (časť „Nová Lutila“),
určené na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 40 EUR/
m2, výmery od 1.018 m2 do 1.392 m2
•3 stavebné pozemky v Hodruši-Hámroch (časť „Banská
Hodruša“), určené na stavbu RD, chaty alebo chalupy,
siete na a pri pozemku. Cena: 35.000 EUR/pozemok,
výmera jedného pozemku: 800 m2
•stavebný pozemok v Lutile (časť „Nová Lutila“), určený
na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 41.000 EUR,
výmera: 694 m2
•stavebný pozemok v Lutile (časť „pod horou“), určený
na stavbu RD, siete pri pozemku. Cena: 33.830 EUR,
výmera: 784 m2
•stavebný pozemok v Trnavej Hore (stred obce), určený
na stavbu RD, siete na pozemku. Cena: 27.000 EUR,
výmera: 605 m2
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. Priemyselná), siete pri pozemku. Cena: 254.5000 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
•stavebný pozemok v Žiari nad Hronom (Ul. SNP), určený na priemyselnú výrobu, siete na a pri pozemku. Nová
cena: 86.000 EUR, (pôvodná cena: 100.000 EUR), výmera
3.116 m2
OSTATNÉ:
•obchodný priestor – pohostinstvo v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, výmera 130 m2. Cena 48.000 EUR
•rekreačná chata v Janovej Lehote, časť Dérerov mlyn,
výmera pozemku 270 m2, zastavaná plocha 33 m2.
Cena: 23.500 EUR

Potrebujete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť?
Obráťte sa na nás.
Tel.: 045/673 21 52, Mobil: 0905 909 908, E-mail: info@reality-service.sk, www.reality-service.sk

AUTO MOTO

HĽADÁM

•Kúpim pojazdné auto, aj anglickú verziu, do ceny 200 €.
T: 0944 181 574
10/3

•Hľadám spolubývajúcu osobu do bytu v ZH. T: 0907 659
188, nitrayova@gmail.com
5/3

•Predám MAZDU 323 1.5 GLX, sedan, r. v. 96, zlatá metalíza,
2x airbag, 4x el. okná, centrál. Cena: 950 €. T: 0940 722 576

•Hľadám prácu ako opatrovateľka detí, rada pomôžem aj
pri domácich prácach (žehlenie, upratovanie...). ZH.
T: 0919 397 682
6/3

14/3
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POĎAKOVANIEotĺk
Sú ľudia, ktorí pre nás v živote
znamenali viac ako ostatní.
O to ťažšie je naučiť sa
žiť bez nich.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí na poslednej
ceste odprevadili našu milovanú mamičku a
starú mamu
Helenku Balážovú,
ktorá nás navždy opustila po ťažkej chorobe
dňa 23. januára vo veku 80 rokov.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
POĎAKOVANIEotĺk
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a spolupracovníkom, ktorí prišli dňa
22. januára odprevadiť na poslednej ceste
Emila Ďuriša,
ktorý nás opustil vo veku 82 rokov.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
SPOMIENKAotĺk
Žiarila z teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Aj keď už nie si s nami,
v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 20. februára si pripomíname 27 rokov od
smutnej chvíle, keď nás náhle a navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
Ľudovít Kováč.
S úctou a láskou si na neho spomínajú manželka, syn a vnučka.
SPOMIENKAotĺk
Kto žije v srdciach,
ktoré opustil,
ten nikdy nezomrie.
Dňa 20. februára uplynie
smutných šesť rokov, keď nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Henrich Obertáš
zo Žiaru nad Hronom.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
Manželka Jozefa, dcéra Jozefína, zať Vladimír
a vnuk Martinko.
SPOMIENKAotĺk
Osud nikdy nevráti,
čo nám vzal,
ostali spomienky a žiaľ.
Dňa 8. februára sme si pripomenuli 7 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.
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SPOMIENKAotĺk

Dňa 9. januára sme si pripomenuli 25. výročie od chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý
otec, starý otec a svokor
Augustín Šujan.
Dňa 22. februára si pripomíname 21. výročie od chvíle, keď
nás navždy opustila naša drahá
mama, stará mama a svokra
Oľga Šujanová.
S láskou spomína syn a dcéra s rodinami.
SPOMIENKAotĺk
Osud je občas krutý,
nevráti, čo raz vzal,
zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 28. januára sme si pripomenuli 5. výročie od smutnej
chvíle, keď nás navždy opustil drahý manžel,
otec a starý otec
Július Štyri.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
Spomína manželka a synovia s rodinami.
SPOMIENKAotĺk
Na krídlach anjela
odišla si v diaľ.
Necítiš bolesť, necítiš náš žiaľ.
Žiarila z teba láska,
obetavosť a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Dňa 9. februára sme si pripomenuli smutné
8. výročie nečakaného odchodu našej drahej
Andrejky Cilingovej, rod. Jánoškovej.
Smútiaci rodičia, deti Simonko a Bianka,
manžel, brat Igor s rodinou a ostatní príbuzní.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
SPOMIENKAotĺk

Dobrý človek nikdy neumiera
v srdciach tých,
ktorí ho milovali a nemožno
zabudnúť, keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád,
vie čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 12. februára si pripomíname 6 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustili naša
drahá a milovaná maminka
Anna Jedináková.
S láskou v srdci spomínajú dcéry Gitka,
Anka, Helenka a Mariana s rodinami, vnúčatá
a prapravnučka Sárinka.

Spomeňte si
na svojich najbližších
aj vy protredníctvom MN
noviny.ziar.sk

Romantika
v Hoteli Termál
Valentínska večera
pre dvoch pri sviečkach
Hotel Termál Vyhne

14. februára 2013

Slávnostná večera v spoločenskej miestnosti
od 20.00 hod., intímne prostredie, špeciálne
stolovanie pre dvojice, tlmená hudba.
Exkluzívne menu, možnosť výberu z 3 druhov
troj- až štvorchodového slávnostného menu
v troch cenových úrovniach.
Po večeri dve hodiny wellness
s fľašou sektu vo vírivke.
Wellness uzavreté výlučne pre dvojice
od 22.00 do 24.00 hod.
Rezervácia vopred! Počet miest je limitovaný.
recepcia@termalvyhne.sk
mobil: 0918 570 455
tel.: 045/678 76 11

Neha

Predjedlo:
dl
Hovädzie carpaccio na klíčkovom šaláte s bylinkovým toastom
Hlavné jedlo:
Kačacie prsíčka plnené pistáciami na madeire
s mandľovými kroketami a leštenou baby karotkou
Dezert:
Kokosová mozzarella s jahodami s domácim čokoládovým pozláteným bonbónom
Víno:
Le Saint Auriol, 0,2 l
Cena: 35 €/osoba.
Cena zahŕňa aj wellness.

Vášeň

Polievka:
k
Račí krém s bylinkovým toastom
Hlavné jedlo:
Hovädzí steak s čokoládovo-chilli omáčkou a mandľovými kroketami
Dezert:
Gaštanové pyré s karamelovým krémom
Víno:
Le Saint Auriol, 0,2 l
Cena: 38 €/osoba.
Cena zahŕňa aj wellness.

Rozkošš

Predjedlo:
dj dl
dl
Bonbónik z prepeličky plnený husacou pečienkou
na rukolovom šaláte
Polievka:
Bažantí vývar so cherry bylinkovou palacinkou plnenou mäsom
Hlavné jedlo:
Pečené teľacie karé na špagetovej tekvici so cherry
paradajkami, bazalkou a restovanými zemiakmi
Dezert:
Vyprážaná vanilková zmrzlina s orechmi a jahodovým mascarpone
Víno:
Le Saint Auriol, 0,2 l
Cena: 45 €/osoba.
Cena zahŕňa aj wellness.
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Príďte si pozrieť
ako sa môžete učiť

Ako každý rok, aj tento Súkromná stredná
odborná škola technická v Žiari nad Hronom
pripravila pre žiakov 9. ročníkov a ich rodičov
Deň otvorených dverí. Uskutoční sa vo štvrtok
21. februára od 9.00 do 16.30 hod. za účasti
zamestnávateľov.

V škole v školskom roku 2013/14 ponúkame nasledujúce odbory:
• Operátor strojárskej výroby,
• Mechanik nastavovač,
• Mechanik mechatronik,
• Elektrotechnika,
• Mechanik počítačových sietí,
• Škola podnikania.
Štúdium v škole je bezplatné, žiak pripravujúci
sa pre zamestnávateľa združenia InTech môže získať štipendium a ponuku zamestnania.
Viac informácií na www.ssost.edupage.org alebo na Dni otvorených dverí. Radi uvítame žiakov
aj ich rodičov.
(SSOŠ technická)

Cesta do Zimbabwe
„Dvojka“ je škola, ktorá je zameraná na výučbu cudzích jazykov, čo je už všeobecne známe.
Ako to vyzerá v praxi?
Práve v deň ukončenia prvého polroku, vo štvrtok 31. januára, naša na cudzie jazyky zameraná
„Dvojka“ pre žiakov jazykových tried pripravila
naozaj príjemné prekvapenie – hodiny anglického
jazyka a geografie s hosťom z ďalekej africkej krajiny Zimbabwe. Mr. Gani (celým menom Ganizani
Chiwaura) si pripravil zaujímavú prezentáciu svojej
krajiny, ktorú spestril množstvom humorných zážitkov. Ukázal nám túto pre nás exotickú krajinu v úplne novom svetle a pridal aj zaujímavosti zo svojho
rodinného života. Trpezlivo odpovedal na zvedavé
otázky a nešetril chválou nad znalosťou anglického
jazyka našich žiakov. Netajil príjemné prekvapenie
zo srdečného prijatia, ktorého sa mu od detí dostalo a prisľúbil, že sa čoskoro na „Dvojku“ zasa vráti.
Nebolo to po prvýkrát, kedy mali naši žiaci možnosť vzdelávať sa v cudzom jazyku. Už od minulého školského roku vďaka našim hosťom z Brazílie,
Ugandy, Ruska, Číny či Japonska zažívajú celé

hodiny geografie, biológie, dejepisu, hudobnej a
výtvarnej výchovy, ale aj matematiky a občianskej
výchovy v anglickom, resp. ruskom jazyku. Samozrejme, nespoliehame sa len na pozvaných hostí.
Pomocou učebnice Project zaraďujeme bloky Angličtina naprieč osnovami pravidelne už niekoľko
rokov, a to nielen v jazykových triedach. Určite
aj toto naozaj praktické používanie metódy CLIL
na našej škole prináša úspech našim žiakom, ktorí
sa už tradične umiestňujú na popredných miestach
nielen obvodných, ale aj krajských kôl olympiád
z anglického, nemeckého a ruského jazyka.
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika

Štvrtý ročník školského plesu „Štvorky“
V piatok 18. januára sa vestibul Základnej školy na Jilemnického ulici zmenil na slávnostne
vyzdobenú tanečnú sálu už po štvrtýkrát.
Veľmi nás potešila prítomnosť našich hostí, niektorí prišli po prvýkrát, no niektorí sa plesu zúčastnili
už opakovane, čo je pre nás signálom, že snaha napĺňať naše ambície sa nám darí napĺňať.
Príjemnú atmosféru pomohol vyplniť nielen plesový program, ale aj výborná zábava, skvelé kulinárske dobroty, polnočné prekvapenie a, samo-

zrejme, nechýbala ani tombola.
Zo štvrtého ročníka školského plesu odchádzali
naši hostia v skorých ranných hodinách a s úsmevom na tvári.
„Štvorka“
Pripájame názor hosťa
V piatok 18. januára sa aula „Štvorky“ už po štvrtýkrát premenila na plesovú sálu. Hostí pri vchode
tradične vítal riaditeľ Marian Majzlík spolu so žiakmi, ktorí usádzali hostí k slávnostne vyzdobeným
stolom.
Program, ktorý bol pre hostí pripravený, bol naozaj výnimočným a milým prekvapením. Tento
rok účinkovali vo vtipných scénkach a tanečných
choreografiách učitelia. Pre hostí bolo pripravené
aj naozaj veľmi chutné jedlo, ktoré lákalo nielen vôňou, ale aj vzhľadom a tiež bohatá tombola. O dobrú zábavu v príjemnom prostredí sa až do skorých
ranných hodín staral DJ Gašpir.
Na tomto plese sme sa s manželom veľmi dobre
zabavili a už teraz sa tešíme na ďalší.
J. Frantová
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Deň otvorených dverí
v Úliku na „Dvojke“

Rok prešiel ani nevieme ako a my sme opäť
v našom školskom klube detí Úlik na „Dvojke“ privítali predškolákov zo žiarskych materských škôl.
Chceli sme im ukázať, že sa majú na čo tešiť, pretože u nás sa stále niečo deje. Malí predškoláci sa
v Rozprávkove stretli s Pipi dlhou pančuchou,
zahrali si v divadielku Domček, domček, kto
v tebe býva, v Medovníkovom domčeku si spolu
s Ježibabou a našimi staršími Úlikáčmi poskladali chalúpku a puzzle a u Paťky a Maťky ukázali, ako vedia zakrúcať skrutky, či skladať obrázky
z geometrických tvarov. Veríme, že sa im u nás
páčilo, veď odchádzali s úsmevom na tvári a
so škraboškami, ktoré si tiež sami vyzdobili.
Školský klub detí Úlik

Zápis budúcich prváčikov
v cirkevnej škole

Oznam na dverách našej školy informoval,
že 1. február 2013 je dňom, kedy sa predškoláčik stane školáčikom v našom kráľovstve.
I v tomto školskom roku učiteľky pripravili čosi
neobvyklé, aby tento okamih bol pre budúcich
prváčikov zaujímavý, a hlavne nezabudnuteľný.
Už pri vstupe do budovy ich vítal zástup snehuliakov, ktorí im ukázali cestu kráľovstvom. Učiteľky mali pripravených niekoľko zaujímavých
úloh, v ktorých zisťovali ako sú budúci žiaci do
školy pripravení. A veru boli. Dokázali pomenovať tvary, farby i číslice. Nerobilo im problémy
ani kreslenie, spievanie, recitovanie či práca
na interaktívnej tabuli. Po úspešnom absolvovaní dostali odmenu, rôzne obrázky, pamätný
list a sladkosti, ktoré si odniesli v krásnom, farebnom košíčku. No a učiteľky? Tie si odniesli
zo stretnutia s úžasnými budúcimi prváčikmi veľa vtipných odpovedí a už teraz sa tešia
na stretnutie v septembri.
Mgr. Janka Repiská a Mgr. Janka Mižúrová,
budúce triedne učiteľky
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Beseda so zubnou lekárkou

POĎAKOVANIEtĺk

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom, známym a bývalým spolupracovníkom, ktorí
na poslednej ceste odprevadili našu
drahú mamu, starú mamu a prastarkú
Veroniku Kurucovú,
ktorá nás navždy opustila
24. januára vo veku 84 rokov.
Zároveň ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
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Program v Školskom klube detí pri cirkevnej škole spestrila v piatok 25. januára návšteva. Nakoľko je zdravie našich
detí prvoradé, rozhodli sme sa medzi nás pozvať zubnú lekárku. Vďaka zaujímavej prezentácii nám zubárka priblížila
všetky dôležité informácie týkajúce sa zdravia našich zubov.
Od príčin tvorenia sa kazu, vzniku baktérií, zubného povlaku
či nesprávnej životosprávy, až po ich správne a dôkladné čistenie. Už od samého začiatku boli deti veľmi vnímavé, o čom
svedčili ich reakcie, postrehy a otázky. Na obrázkoch videli,
ako môže vyzerať ich úsmev, keď sa o svoje zúbky nebudú
starať, ale aj to, aký krásny môže byť s ich pričinením, teda
s pravidelným a správnym čistením. Vďaka tejto besede sme
sa obohatili o množstvo nových informácií. Naučili sme sa,
z akých častí sa skladá zub, ako si vybrať vhodnú zubnú kefku,
akým spôsobom a koľkokrát denne je nutné si zúbky umývať.
Vychovávateľky ŠKD

Nech vám stále slnko svieti
v oknách vášho domova,
aj keď mráčik zastrie ho, zažiari vám odznova.
Všetko dobré k vášmu sviatku,
prijmite naše želanie,
nech vám šťastie, zdravie, láska,
nablízku vždy zostane.
Dňa 13. februára oslavuje svoje narodeniny
Anastázia Holubová
a
dňa 21. februára oslávi krásne životné jubileum
50 rokov
Eva Holubová.
Gratuluje rodina Štefíková.

’
Podakovanie
Touto cestou chceme poďakovať
pani Anne Pružinovej, majiteľke
reštaurácie Biely dom, ktorá pripravila príjemné smútočné posedenie
pre rodinu Veroniky Kurucovej.
Rodina Kurucová.

’
Podakovanie

Súťaž k 20. výročiu Slovenskej republiky
Počas januára sa vo všetkých oddeleniach ŠKD
v cirkevnej škole uskutočnila súťaž k 20. výročiu
vzniku SR pod názvom Moje Slovensko je krásne.
Deti súťažili v 4-členných družstvách, čakalo ich
6 súťažných úloh. Úlohy boli zábavné, a zároveň aj
poučné. Museli čo najrýchlejšie správne poskladať
Bratislavský hrad, vylúštiť tajničku o Vysokých Tatrách, správne vyfarbiť vlajku SR, či určiť, čo do radov nepatrí. Rady sa týkali prírody, miest SR, typických slovenských výrobkov a jedál. V ďalšej úlohe
sa zoznámili s povesťou o hrade. Všetky družstvá
boli veľmi šikovné a usilovné. V poslednej úlohe
mal každý sám nakresliť zážitok, výlet, prírodu SR
tak, aby každý, kto obrázok uvidí, chcel nakreslené
miesto navštíviť. Nakreslené obrázky boli naozaj

Blahoželanie

veľmi vydarené. Víťazné družstvá v jednotlivých
oddeleniach, ako aj najkrajšie obrázky, boli odmenené.
Vychovávateľky ŠKD

sn
diz ovým
ajn
om
!
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Chceme sa poďakovať
všetkým darcom, ktorí sa
zúčastnili odberu krvi
22. januára 2013.
Stali ste sa nielen našimi
dobrými anjelmi,
za čo vám celého srdca
ešte raz ĎAKUJEME.
Dominik Daniel Širáň
(3,5) s rodinou a deti
z onkológie v Banskej
Bystrici.
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Volejbal mládeže: Najviac sa darí starším žiačkam
VOLEJBAL - JUNIORKY I. LIGA VÝCHOD

12. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – MŠK Vranov nad Topľou 3:2 (18, -21, 13, -17, 11)/1:3 (-22,
18, -22, -23)
13. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – VK Slávia TU

Košice 1:3 (-22, -22, 14, -18)/ 3:2 (17, -20, 24, -16, 11)
V dvojzápase narazili na seba tímy, ktorých delil
v tabuľke priepastný 40-bodový rozdiel, no
na palubovke to vidieť nebolo. Domáce dievča-

tá bojovali a veľkému favoritovi uchmatli 2 body.
Pri väčšej dávke šťastia ich však mohli získať aj viac.
(ab)

VOLEJBAL - MLADŠIE ŽIAČKY

VOLEJBAL - KADETKY

11. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – TJ ŠK VK
Krupina 2:3 (-24, -23, 19, 16, -9)/3:1 (-22, 18, 15, 21)
Aj kadetky podali proti susedovi v tabuľke dobrý výkon, škoda len, že výborný obrat v prvom
zápase nedotiahli do tabrejkového víťazstva.
V druhom stretnutí, s výnimkou prvého setu,
boli už jasne lepšie.
(tg)
VOLEJBAL - STARŠIE ŽIAČKY

8. kolo: VK Iskra Hnúšťa „B“ – VK MŠK Žiar
nad Hronom 0:3 (-25, -20, -13)/0:3 (-19, -19, -8)
Žiarske dievčatá dosiahli povinné víťazstvá, no
výkonom presvedčili len v treťom sete druhého
stretnutia.
(tg)

12. kolo: MVK Poltár „B“ – VK MŠK Žiar nad
Hronom 1:3 (19, -17, -15, -9)/0:3 (-13, -16, -12)
V úvode prvého zápasu nezačali Žiarčanky veľmi dobre, čo súperky využili a takmer celý set
viedli. Ku koncu sa hostkám podarilo vyrovnať
na 18:18, ale napriek tomu záver setu pustili a
prehrali ho 25:19. To však naše dievčatá naštartovalo a zápas vybojovali do úspešného konca.
Druhý zápas začali žiarske volejbalistky s väčším nasadením, boli dobre rozohraté, darilo sa im na podaní i v poli a celý zápas hladko viedli, čo premenili na víťazstvo 3:0. (vr)
13. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – TJ Slávia TU Zvolen 3:0 (9, 7, 14)/3:0 (12, 20, 7)
V obidvoch zápasoch začali domáce s nasade-

ním, darilo sa im, hoci občas mali problémy s podaním i príjmom. Ani to ale nezabránilo hladkým
víťazstvám.
(vr)

Postupová nádej zhasla
VOLEJBAL - ŽENY EXTRALIGA
SKUPINA O 5. – 10. MIESTO

3. kolo: KV MŠK Oktan Kežmarok – VK
MŠK Žiar nad Hronom 3:1 (-20, 18, 25, 14)
Dôležité dvojkolo čakalo posledný januárový
víkend žiarske volejbalistky v slovenskej extralige. V Kežmarku mohli dievčatá zabojovať
o 8. miesto, zaručujúce play-off a vyhnutie sa
baráži.
Do dôležitého stretnutia, ktoré v konečnom účtovaní rozhodlo o účasti v play-off, vstúpili naše
dievčatá veľmi dobre. V úvode prvého setu síce
prehrávali 4:8, no stav otočili, viedli 16:12 i 21:17
a po výsledku 25:20 sa ujali vedenia v zápase.
Kežmarčanky odpovedali vydareným úvodom

druhého setu, keď si vypracovali náskok 16:10,
následne 21:13 a setom 25:18 vyrovnali na 1:1.
V dramatickom treťom sete sa lámal osud stretnutia. Domáce viedli na technických tajmoch 8:5 a
16:12, no Žiarčanky zabojovali a otočili stav vo
svoj prospech 20:21. Záver vyrovnaného setu
však nakoniec predsa len zvládli lepšie domáce
a setom 27:25 sa ujali vedenia 2:1. Zraneniami
stále sužovaný žiarsky káder tretí set vyčerpal,
vo štvrtom prehrali dievčatá za 19 minút 14:25 a
celý zápas 1:3.
(tg)

Žiar nad Hronom 1:3 (-18, -20, 21, -21)
Tréner Martin Vaško k zápasu povedal: „Jediné,
čo nás môže tešiť je, že sme priniesli domov 3
body. Nepredviedli sme dobrý výkon, prispôsobili
sme sa súperovi a urobili množstvo chýb. Verím
však, že nás vybojované víťazstvo naštartuje.“
Ostatné zápasy: UKF Nitra - Kežmarok
3:1, Spišská Nová Ves - COP Nitra 3:0.
SKUPINA O 5. - 10. MIESTO

Ostatné zápasy: COP Nitra - UKF Nitra 1:3,
Spišská Nová Ves - Vivus Bratislava 3:0.

5. kolo: VP UKF Nitra – VK MŠK Žiar nad Hronom 3:0 (14, 25, 18)
(tg)

4. kolo: ŠŠK Vivus Bratislava – VK MŠK

Ani kombinačná hra nepriniesla víťazné body
BASKETBAL - ŽIACI
MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI

6. kolo: MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Handlová 45:48 (31:11)
Strelci: Kádaši 13, Holička 9, Rajnoha 6, Majer 5,
Ostáš 4, Šály 4, Koňarik 2, Mokroš 2.
MŠK BK Žiar nad Hronom – ŠBK Handlová
60:64 (34:29)
Strelci: Kádaši 30, Ostáš 10, Koňarik 6, Rajnoha 6,
Holička 3, Majer 2, Pavol 2, Šály 1.
V sobotu 2. februára nastúpili Žiarčania
do oboch zápasov s veľkým nasadením a vybudovali si rýchlo pomerne veľký náskok.
Pri absencii Jakuba Kádašiho na ihrisku však nepochopiteľne strácali hlavu a robili zbytočné chyby. S ubúdajúcimi silami v druhom polčase oboch
zápasov však postupne stratili aj koncentráciu a
bojovnosť. Začalo im chýbať nasadenie a agresivita a prestali hrať to, na čom sa v šatni dohodli.

Nestíhali sa vracať do obrany a hostia sa pohodlne
presadzovali v útoku. Závery oboch zápasov mali
rovnaký priebeh, keď šťastie pri zakončení stálo
na strane hostí. Keby domáci ukázali väčšie srdce
a chuť po víťazstve, nemuseli sa na šťastie v koncovke vôbec spoliehať.
Dohrávka 6. kola: MŠK BK Žiar nad Hronom –
Victoria Žilina 36:50 (27:22)
Strelci: Majer 11, Nagy 7, Záhorec 6, Holička 4,
Mokroš 4, Štábel 4.
MŠK BK Žiar nad Hronom – Victoria Žilina
38:47 (30:26)
Strelci: Mokroš 9, Záhorec 6, Majer 5, Šály 5, Holička 4, Nagy 4, Dérer 3, Štábel 2.
Žiarčania nastúpili na dohrávku 6. kola v nedeľu 3. februára pre chorobu v oklieštenej
zostave iba s 9 hráčmi. Každý hráč tak dostal
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priestor predviesť na palubovke svoje basketbalové umenie a bojovnosť.
Od úvodného hvizdu na ihrisku dominovali domáci, ktorých agresívna osobná obrana robila Žilinčanom značné problémy. Žiarčania hrali v útoku kombinačný basketbal na viac prihrávok a do
rozbehanej obrany dokázali pohodlne vnikať. Len
katastrofálna koncovka, keď sa ani z vyložených
šancí nedokázali trafiť do koša, im nedovolila výrazne sa odpútať od súpera. Obidva druhé polčasy
však mali podobný scenár, keď domácich postupne opustili sily, hlavne mentálne. Nedokázali v nasadenom vysokom tempe dohrať zápas do konca.
Poľavili v obrane, v útoku prestali hrať svoj typický
basketbal a robili zbytočné chyby, ktoré kvalitný
súper nemilosrdne trestal.
Norbert Nagy
,
tréner
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Zo Žiliny s tesnou prehrou

Začíname behať
– začíname chudnúť

BASKETBAL- STARŠÍ MINIBASKETBALISTI

MBK Victoria Žilina – BK MŠK Žiar nad Hronom
41:38 (14:10, 12: 9, 7:10, 8: 9)
Strelci: Horváth 13, Bača 8, Novák 5, Krajčovič 4,
Kucej 3, Golebiowski 2, Greguš 2, Šonkol 1.
MBK Victoria Žilina – BK MŠK Žiar nad Hronom
47:36 (10:9, 7:7, 16:9, 15:10)
Strelci: Horváth 12, Šonkol 5, Bača 4, Novák 4,
Krajčovič 4, Grochal 2, Greguš 2, Kret 2, Dekýš 1.
Starší minibasketbalisti v sobotu 26. januára
odohrali dva zápasy na palubovke lídra súťaže
Žiliny. Oba zápasy boli veľmi vyrovnané, o čom
svedčí aj konečné skóre.
V prvom zápase sme dokázali vyhrať posledné
dve štvrtiny a výhra nám ušla len o vlások. V druhom zápase sme veľmi dobre začali a polčas sme
vyhrali. Do tretej štvrtiny sme nastupovali s odhodlaním, že ten to zápas je náš a domov si prinesieme

cenné víťazstvo. Domáci vedeli, že najväčšie nebezpečenstvo im hrozí od kapitána Žiarčanov, Sama
Horvátha, ktorého začali zdvojovať, ztrojovať a naháňať po celom ihrisku. No ani to im nepomohlo,
lebo bez väčších problémom dokázal vyniesť loptu
na súperovu polovicu, kde zakončil alebo prihral
úplne voľnému spoluhráčovi. Šanca na úspech
sa nám rozplynula v polovici tretej štvrtiny, keď
po odpískaní dvoch sporných verdiktoch rozhodcov musel pre päť faulov odísť z palubovky práve
Samo Horváth. Po tomto momente nastal zvrat
v zápase a naši chlapci nedokázali udržať víťazstvo.
V celkovom hodnotení to boli veľmi kvalitné zápasy, ktoré nám ukázali, že ideme dobrou cestou.
Za bojovnosť a zodpovedný prístup k zápasom musím pochváliť úplne všetkých hráčov.
Juraj Horváth, tréner

Prípravke turnaj v Nitre vôbec nevyšiel
FUTBAL - PRÍPRAVKA U10

V nedeľu 27. januára sa futbalová prípravka
U10 zúčastnila halového turnaja v Nitre. Bol to
prvý turnaj v tomto roku a vôbec sa nevydaril.
Výsledkovo aj herne sme na prvom turnaji
v tomto roku doslova prepadli. Napriek tomu, že
sme neboli v tom najsilnejšom zložení (chýbali
nám Skučka, Rajčan, Olajec), sme mali určite ukázať viac. Výsledky ani tak neriešim, skôr obrovské
chyby (toľko sme ich asi neurobili za celú jesennú
časť), po ktorých sme zbytočne inkasovali. Dostali
sme 12 gólov a neviem, či si súper niektoré z nich
vypracoval po svojej akcii. Asi nie. Snažili sme sa
hrať nám vlastný, kombinačný futbal, ku ktorému
hráčov vedieme v tréningovom procese, ale prišla
chyba a už sme prehrávali. Naopak, chyby súperov
sa nám nepodarilo trestať aj z vyložených príležitostí! Strelili sme len 5 gólov. Takže sme si ani lepšie
umiestnenie na tomto turnaji nezaslúžili. Skôr ako
umiestnenie však mrzia spomínané dôvody, prečo
sme zápasy nezvládli.
Rastislav Urgela, tréner
Krátko k zápasom
So Slovanom sme mali prvú gólovú šancu, ale gól
sme dostali my, po tečovanej strele. Potom znovu
3 – 4 šance na strelenie gólu, ale zase nič. Naopak,
v závere, keď sme hru v snahe vyrovnať otvorili,
sme v poslednej minúte dvakrát inkasovali a prehrali 0:3. Zápas s Levicami, zápas „bez šancí“ sme
si prehrali sami hneď po obrovskej individuálnej
chybe V. Tatára v 8 sekunde zápasu, keď sa pustil
do kľučiek do dvoch hráčov, stratil loptu a už sme
prehrávali 0:1. Druhý gól zo zbytočného rohu si
dal náš R. Beňo, keď nebol ani atakovaný protihráčom. S Vionom sme sa trošku prebrali, odohrali
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vyrovnaný zápas, ktorý skončil remízou 2:2. Potom
nás čakali dva výbery domácej Nitry. S prvým výberom modrých sme mali jednoznačne zvíťaziť
po toľkých šanciach, čo sme mali, nakoniec z toho
bola deľba bodov 1:1. Bieli Nitrania však už boli
nad naše sily, aj keď sme s nimi držali krok do konca. Ešte v poslednej minúte sme hrali 2:2, no prišli
zase dve hrubé chyby, konečná prehra 2:4 a celkovo 5. miesto. Treba sa z toho poučiť a pracovať
ďalej na odstraňovaní nedostatkov, ktoré sa nám
na turnaji vyskytli. Chlapci si vybrali „čierny deň“,
ale ideme ďalej.
RU
Výsledky:
1. ŠK Slovan Bratislava – FK Pohronie 3:0
2. FK Slovan Levice – FK Pohronie 2:0
3. FC ViOn Zlaté Moravce – FK Pohronie 2:2, góly:
Sučák, Urgela.
4. FC Nitra modrí – FK Pohronie 1:1, gól: Hric.
5. FC Nitra bieli – FK Pohronie 4:2, góly: Rosenberg,
Tatár.
Zostava: Žember, Tatár, Šuster, Urgela, Boška,
Pivarči, T. Kukučka, Hric, Rosenberg, Sučák, Krčmár,
Beňo, A. Kukučka.
Strelci gólov: Sučák, Urgela, Hric, Rosenberg,
Tatár.
Umiestnenie: 5. miesto, 0 – 2 – 3 so skóre 5:12,2
body.
Konečné poradie turnaja: 1. FC Nitra bieli 12 b,
2. FK Slovan Levice 12 b, 3. ŠK Slovan Bratislava 9 b,
4. FC ViOn Zlaté Moravce 7 b, 5. FK Pohronie 2 b, 6.
FC Nitra modrí 1 b.
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Možno aj vy patríte medzi tých, ktorí chcú
začať behávať. Či už kondične, alebo rekreačne, určite sa vám zíde zopár užitočných
rád, ako „to“ robiť správne. Svoje otázky
môžete posielať do našej redakcie na adresu mn@ziar.sk. Pravidelne vám na ne bude
odpovedať Miroslav Čaba, ktorý sa bežeckej
problematike venuje už 23 rokov.
Môžu behať aj ľudia, ktorí majú určité zdravotné problémy, napr. so srdcom, s tlakom,
kŕčové žily...? Koľko ma to bude stáť, ak
chcem začať behať?
Predtým, ako začnete športovať, je nevyhnutné absolvovať zdravotnú prehliadku. Pri ľahších
problémoch šport prospieva, no treba sa poradiť s lekárom a rešpektovať jeho odporúčania. Beh je ideálna aktivita na úpravu krvného
tlaku, lebo je to rovnomerná aeróbna záťaž.
Musíte však trénovať správne. Poraďte sa s odborníkom, ten na vás dohliadne a usmerní vás.
Vhodná je aj priama konzultácia vášho trénera
s lekárom, oni si už porozumejú.
Beh je lacný šport, počiatočná investícia
v zime je približne 200 eur, a to sa bavíme
o kvalitnej výbave, ktorá vám vydrží niekoľko
sezón. Potrebujete trailovú obuv s dobrou
trakciou (je v ponuke renomovaných výrobcov
atletických potrieb), funkčnú bielizeň (prvá
vrstva), bežecké zimné nohavice a bundu. V lete
je to ešte lacnejšie.
Sú nejaké látky, ktoré je vhodné užívať
pred alebo po behu, a naopak, ktorých by sa
mal človek vyvarovať?
V tele to funguje tak, že čo mu zoberiete, to
mu musíte vrátiť. Ak to neurobíte, potrestá vás
bolesťou, chorobou, zlou náladou... V bazálnom
(kľudovom) režime stačíte pokryť spotrebu vyváženou, pestrou stravou. Pri športe miniete
viac energie, vitamínov a minerálov, preto ich
treba doplniť. Na to sú dobré športové multivitamínové prípravky. Nezabúdajte na pitný
režim. Športové nápoje obsahujú všetko, čo počas tréningu potrebujete.
Prípravky na chudnutie sú väčšinou založené
na kofeíne a L-karnitíne. Pomáhajú len v prípade, ak ich užívanie spojíte s tréningom. Predstava, že ležíte pri telke, zobete namiesto orieškov
Fat burner a chudnete, je lákavá, no tak to nefunguje.
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Basketbalový klub s novým vedením

Mestský športový klub spol. s r.o. (MŠK) prešiel koncom roka zásadnými zmenami v oblasti
organizácie a financovania vo forme nového Organizačného poriadku a Hospodárskej smernice.
Uvedené dokumenty v novembri minulého roka
schválili spoločníci MŠK a nadobudli platnosť
1. januára 2013.
Okrem nového loga spoločnosti došlo, nadobudnutím platnosti nových dokumentov, k ukončeniu
funkčného obdobia prezidentov všetkých klubov,
zásadne sa menia pravidlá vo vnútri športového klubu v oblasti nakladania s finančnými prostriedkami
i členstva v MŠK. Pri kolektívnych športov (basketbal,
volejbal) bola zriadená Správna rada klubu, ktorá
je najvyšším kontrolným a rozhodovacím orgánom
klubu a ako jediná má právo voliť i odvolať prezidenta klubu.
V dôsledku uvedených schválených pravidiel
a zmien v činnosti MŠK bolo na príkaz konateľa
MŠK, Jozefa Tomčániho, potrebné do konca januára
2013 zvoliť nového prezidenta basketbalového klubu. Správna rada v zložení Jozef Tomčáni – konateľ
MŠK, predseda Správnej rady, Marek Baláž – zvolený
na členskej schôdzi basketbalového klubu a Peter
Dubeň – delegovaný Komisiou pre šport a mládež
pri MsZ, 28. januára, na základe predloženej koncep-

BASKETBAL
cie rozvoja klubu, jednohlasne zvolili Oľgu Kubíkovú
do funkcie prezidenta Basketbalového klubu (BK)
MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o. na najbližších 5 rokov. Oľga Kubíková pracuje v BK už 7 rokov, počas
ktorých si za svoju zodpovednú prácu vyslúžila rešpekt všetkých členov. Jej cieľavedomú a svedomitú
prácu oceňujú aj najvyšší predstavitelia Slovenskej
basketbalovej asociácie (SBA) i pracovníci Oblastného basketbalového zväzu.

Bude sa pokračovať
v tradíciách žiarskeho basketbalu
Ambiciózna koncepcia Oľgy Kubíkovej je v ďalšom
pokračovaní a následnom rozvoji BK. Je postavená
na krátkodobých a strednodobých cieľoch s perspektívou aplikovať svoje skúsenosti vo vzdialenejších horizontoch svojho pôsobenia v klube.
Neodmysliteľnou súčasťou jej koncepcie je pokračovať v tradíciách žiarskeho basketbalu. Chce klub
viesť transparentne a profesionálne, k čomu bude
podnecovať všetkých jeho členov. Svoj cieľ rozvoja
klubu vidí v rozvoji pohybových schopností, talentu
a basketbalových zručností mládeže z nášho mesta
a blízkeho okolia. „Tieto ciele dokážeme naplniť iba
vtedy, keď aj celé vedenie BK i jeho členovia budú
pracovať profesionálne a pôjdeme spoločne za vytýčeným cieľom“, povedala nová prezidentka klubu
a dodala: „Je nevyhnutné, aby bol zabezpečený kompletný servis okolo jednotlivých družstiev v klube,

t. j. doprava hráčov na zápasy autobusmi len na základe zmluvy s dopravcami, kompletné športové
oblečenie hráčov mládežníckych družstiev reprezentujúcich klub, Mestský športový klub i mesto Žiar
nad Hronom, vzdelávanie mladých, nových i zvyšovanie kvalifikácie súčasných trénerov v klube.
Otvorenou a konštruktívnou komunikáciou chcem
skvalitniť činnosť v trojuholníku družstvo (hráč) – rodič – tréner.“
Ďalšie, o nič menej ambicióznejšie ciele novej
prezidentky, je do 2 rokov kompletne vybudovať
pyramídu mládežníckych družstiev od prípraviek
cez mini kategórie, žiakov, kadetov, juniorov, na vrchole ktorej je družstvo mužov BK, zostavené hlavne z odchovancov žiarskeho basketbalu. „Opätovné
oživenie družstva mužov je jednou z hlavný priorít
nového vedenia basketbalového klubu,“ dodala
na záver Oľga Kubíková, prezidentka klubu.
Po vymenovaní Oľgy Kubíkovej do funkcie prezidentky BK zvolala na posledný januárový deň
stretnutie, ktoré sa v konečnom dôsledku zmenilo na Ustanovujúce zasadanie Výkonnej rady BK,
na ktorom navrhla jednotlivým pozvaným podieľať
sa na implementácii ňou predloženej koncepcie klubu do praxe. Na základe Štatútu Výkonnej rady klubu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Organizačného
poriadku MŠK, nová prezidentka poverila a menovaní súhlasili s menovaním do nasledujúcich funkcii vo
Výkonnej rade BK. Tajomníkom klubu sa stal Peter
Dubeň, manažérom Martin Šály, športovým manažérom Norbert Nagy a šéftrénerom Juraj Horváth.
BK MŠK

Medzinárodný úspech našich karatistov
KARATE

Prvou medzinárodnou súťažou v tomto roku
bol pre našich karatistov z MŠK Žiar nad Hronom
turnaj Memoriál Michala Bozogáňa, ktorý sa už
po šiestykrát konal v sobotu 26. januára v Košiciach.
Turnaj z roku na rok rastie na náročnosti, čo je spôsobené aj čoraz väčším záujmom zo strany zahraničných klubov. Popri slovenských pretekároch sa
turnaja zúčastnili aj pretekári z Ukrajiny, Maďarska,
Bieloruska, Lotyšska, Poľska a Rumunska.
Turnaj je orientovaný len na disciplínu športový
zápas kumite a to, že naši pretekári v tejto disciplíne
dosahujú skvelé výsledky doma aj v zahraničí, ukázali aj teraz. Hneď naša prvá štartujúca pretekárka Natália Rajčanová si vybojovala v kategórii staršie žiačky do 40 kg tretie miesto, keď v semifinále nestačila
na neskoršiu víťazku z Maďarska, no repasáž o tretie
miesto sa už niesla v našej réžii.
V starších žiakoch sme mali dvoch pretekárskych
nováčikov – Marka Kováča a Zdenka Vanku, ktorí
sa na predošlých menších turnajoch už postavili
na stupne víťazov, no tentoraz aj napriek nebojácnemu prístupu a veľkej bojovnosti na svojich kolegov z
Ukrajiny a Rumunska nestačili.

Michal Výrostko mal zlato na dosah

Tréneri Ľubomír Striežovský a Anton Urblík (dole),
Michal Výrostko, Zdenko Vanka, Natália Rajčanová a
Nina Jelžová (zľava hore).

V mladších dorastenkách za naše farby nastúpila Nina Jelžová. Naša najúspešnejšia pretekárka za
minulú sezónu sa v husto obsadenej kategórii postupne prebojovala až do semifinále. Tu nestačila na
neskoršiu víťazku kategórie, no v boji o tretie miesto
opäť ukázala prevahu a z turnaja si odniesla krásny
pohár za tretie miesto.
Posledným štartujúcim bol náš skúsený pretekár
Michal Výrostko. Michal vo svojej kategórii mladších
dorastencov postupne zdolával svojich súperov, až
sa prebojoval do vytúženého finále, kde ho čakal
ukrajinský pretekár. Finále bolo veľmi vyrovnané. Vysoká zápasnícka úroveň oboch chalanov sa odrazila
na nerozhodnom výsledku. Rozhodcovia nakoniec v
počte hlasov 3:2 urobili väčšiu radosť nášmu súperovi, no Michalove druhé miesto z takto náročného
turnaja je určite veľkým úspechom.
Aj napriek tomu, že sme sa turnaja nezúčastnili
v plnej zostave, dosiahnuté výsledky opäť potvrdili
kvality našich pretekárov a skvelú prácu s mládežou
na tréningoch. Pretekárom ďakujem za vzornú reprezentáciu nášho klubu i mesta.
Mgr. Ľubomír Striežovský, tréner Karate klubu
MŠK Žiar nad Hronom
www.karatezh.sk

