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V tomto čísle:
Z FEBRUÁROVÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Prvé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom sa uskutočnilo
vo štvrtok 21. februára. Svoj sľub na ňom zložila
aj nová poslankyňa. Viac na strane 2.

Cena za komunálny odpad sa meniť nebude

V SEPTEMBRI BUDEME MAŤ VIAC
AKO 200 PRVÁKOV

Predškoláci museli na zápise do prvého ročníka zvládnuť niekoľko úloh. Zvládnuť im ich
pomohli pedagógovia, vďaka ktorým sa už teraz
nevedia dočkať septembra. Strana 3.

STRANA 2

STRANA 2

Ocenili najlepších športovcov roka

UŽ 10 ROKOV PODPORUJÚ
MLADÉ TALENTY

Nadácia ZSNP a Slovalco už desať rokov
podporuje
nadaných
a talentovaných žiakov
a študentov žiarskych
škôl. Tí najlepší boli aj
tento rok odmenení finančnou hotovosťou.
Strana 3.

STRANA 3

DO ŽIVOTA UVIEDLI BROŽÚRKU O ŽIARI

Súčasťou fašiangov
aj pravá zabíjačka
STRANA 5
Mladí ľudia z nášho mesta pripravili brožúrku
s názvom My, Žiarčania. Jej slávnostné uvedenie do života sprevádzala sladká čokoláda. Viac
na 4. strane.

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

Majstrovstvá Slovenska v polmaratóne
v sobotu 25. mája

0905 602 942

Súčasťou bude aj 6. ročník Slovenského inline pohára

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

0905 33 23 88
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Antal splnil prvý veľký bod svojej vízie: Cena za odpad stabilizovaná
Počas februárového zastupiteľstva predložil
Peter Antal poslancom návrh novej zmluvy s akciovou spoločnosťou T+T, ktorá je majoritným
vlastníkom spoločnosti Technické služby, a. s.
Okrem iného zmluva garantuje stabilnú cenu
za odpady po dobu 6 rokov.
Zmluva rieši niekoľko základných bodov. „Medzi
dôležité body určite patrí, že stavebníkom novej
skládky budú Technické služby, a. s.,“ povedal Peter
Antal a dodal: „Nemenej dôležitým bodom je záväzok majoritného akcionára, že spoločnosť nepredloží návrh na zvýšenie ceny za odpad pre obyvate-

ľov mesta Žiar nad Hronom, a to po dobu 6 rokov.
Napriek tomu, že všetky služby rastú a pribúdajú
nové povinnosti, čo sa týka nakladania s odpadmi,
spoločnosť T+T tento záväzok na seba prevzala. Je
to veľmi ústretové gesto spoločnosti voči nášmu
mestu a jeho obyvateľom. Verím, že to obyvatelia
privítajú.“ Podstatným bodom zmluvy je aj to, že
spoločnosť sa zaväzuje prostredníctvom svojich
zástupcov vo vedení spoločnosti zabezpečiť, aby
spoločnosť mesačne prispievala mestu finančným
darom vo výške 2,7 % z obratu akciovej spoločnosti
TS, a. s. „Sú to nezanedbateľné finančné prostriedky, približne na úrovni 30-tisíc eur ročne,“ spresnil
Peter Antal.

Spoločnosť chce vybudovať
skládku odpadov do pol roka
Zastupujúci primátor, Peter Antal.

Ako počas zastupiteľstva povedal Miloš Ďurajka,
člen predstavenstva spoločnosti T+T, dnes neľutujú vstup do žiarskej spoločnosti TS, a. s. „Pre nás

bol prienik do regiónu veľmi zaujímavý. Vážime
si, že ste nám dali dôveru,“ uviedol Ďurajka a ďalej zdôraznil, že spoločnosť T+T neprišla do mesta
preto, aby zvyšovala ceny za odpad a aby tlačila
na mestský rozpočet a obyvateľov mesta. „Chceme,
aby spoločnosť TS, a. s., nebola iba spoločnosťou,
ktorá platí nájom za priestory. Chceme, aby sa stali spoločnosťou s vlastným majetkom. Začneme
s vybudovaním skládky, ktorú vieme za priaznivého počasia reálne vybudovať do pol roka. Stavebníkom skládky bude spoločnosť T+T. Prevádzkovať ju
však budú technické služby, ktoré sa stanú jej vlastníkom,“ konkretizoval najbližšie plány so žiarskou
akciovkou Miloš Ďurajka. Cieľom spoločnosti T+T
je tiež previesť do vlastníctva technických služieb
aj majetok, na ktorom hospodári. „Chceme, aby
technické služby boli aj navonok silnou spoločnosťou,“ dodal Ďurajka na záver. Žilinská spoločnosť
v blízkej budúcnosti plánuje odkúpiť aj kontajnery,
ktoré sú vo vlastníctve mesta. Následne na to začne
s ich výmenou za nové, čo bude hradiť zo zdrojov
spoločnosti.
(li)

Z februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 21. februára sa uskutočnilo prvé
tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho
17 poslancov.
Začiatkom decembra sa poslanec Ján Vinarčík
vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom z dôvodu uzavretia pracovnej
zmluvy s mestom. V úvode zastupiteľstva preto zložila poslanecký sľub náhradná poslankyňa, ktorou
sa stala Viera Biela.
Pred poslancov predstúpil aj hlavný ekonóm
mesta, Juraj Gallo, ktorý prítomných poslancov informoval o plnení rozpočtu mesta.

Nová zmluva s akciovou spoločnosťou
Technických služieb
Dôležitým bodom programu bolo aj schválenie
zmluvy, ktorú uzatvorilo mesto so spoločnosťou
T+T. Tá je majoritným vlastníkom spoločnosti Technické služby, a. s. Bližšie informácie o zmluve prinášame v samostatnom článku.
Mesto Žiar nad Hronom patrí už dlhodobo
k mestám, ktoré pravidelne predkladá projekty a
vo veľkej miere je v uchádzaní sa o finančné prostriedky z rôznych fondov aj úspešné. Informáciu
o projektoch predniesol prítomným poslancom Pavel Mužík, vedúci Odboru riadenia projektov MsÚ.
K projektom, ktoré sú úspešne ukončené, patrí aj
Zlepšenie kvality ovzdušia v Žiari nad Hronom,
na ktorý malo mesto schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 1 693 005 eur. Z projektu
sa zakúpilo 5 kusov čistiacej techniky. Na projekt
Uzatvorenie a rekultivácia Skládky odpadov Horné
Opatovce, Žiar nad Hronom, získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 3 601 167 eur.

Najväčším a finančne najdrahším projektom je
Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom. Na tento projekt získalo mesto nenávratný
finančný príspevok vo výške 18 999 848 eur. Projekt
by mal byť ukončený na budúci rok.

Kino Hron sa bude digitalizovať
Návrh Koncepcie rozvoja kultúry mesta Žiar nad
Hronom na roky 2013 až 2017 predložila poslancom Michaela Pribilincová, riaditeľka žiarskeho
Mestského kultúrneho centra. Poslanci sa tiež
zaoberali schválením zámeru realizácie a zabezpečenie spolufinancovania projektu Digitalizácia
kina Hron v Žiari nad Hronom. „Vzhľadom k tomu,
že distribučné spoločnosti už takmer úplne obmedzujú svoju ponuku filmových noviniek na digitálnu, a tým pádom nemôže kino Hron vyhovieť dopytu divákov mesta a celého okresu, je nevyhnutné
investovať do modernizácie technologického
vybavenia – digitalizácie žiarskeho kina,“ uviedla
riaditeľka žiarskeho Céčka a zdôraznila: „Pokiaľ kino
neprejde digitalizáciou, je predurčené na zánik.
Schválenie projektu je jedinečná možnosť ako kino
zachrániť.“ Podľa predloženého návrhu, mesto by
sa na spolufinancovaní projektu podieľalo 10 percentami z celkovej ceny projektu a 40 percentami
formou splátok rozvrhnutých na 3 roky. „Celkové
náklady na projekt sú vo výške 82 000 eur, z čoho
50 percent spolufinancovania z mestského rozpočtu je čiastka 41 000 eur. Tá bude rozdelené na spolufinancovanie vo výške 10 percent, čo predstavuje
8 200 eur a 40 percent ceny formou splátok rozvrhnutých na 3 roky, čiže 11 043 eur na 1 rok,“ spresnila
ďalej Michaela Pribilincová . Poslanci v hlasovaní
návrh podporili a projekt digitalizácie kina Hron
schválili.

Poslanci schválili štyri
Všeobecne záväzné nariadenia
Ďalším bodom programu bolo schválenie niekoľkých VZN. VZN, ktorým sa určuje výška finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území mesta
Žiar nad Hronom. Poslanci schválili aj VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a VZN, ktorým sa mení VZN
č. 10/2012 o spôsobe nakladania s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. Účelom nového VZN je odstránenie nedostatkov, na ktoré upozornila prokuratúra a jeho
zosúladenie so zákonom o odpadoch. V roku 2007
prijalo mesto VZN o prideľovaní nájomných bytov
vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom, ktoré však
nevyhovuje súčasným podmienkam, keďže je účinný zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Poslanci preto schválili
nové VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom, ktoré je v súlade
so spomínaným zákonom.
(li)
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Ocenili najlepších športovcov mesta
Slovenska aj majstrov sveta. Adrenalín z Lukáša
Rotha a Štefana Pčolu sršal na všetky strany. Pod kolesá ich bicyklov sa dostal nielen moderátor večera,
ale aj zastupujúci primátor, Peter Antal. Športovcov
svojím vystúpením v závere podujatia odmenila
aj speváčka Katka Knechtová, ktorá sa predstavila
v netradičnom akustickom koncertnom prevedení.

Žiarski atléti.

Každoročne sa v našom meste oceňujú najlepší športovci. Mená najúspešnejších za uplynulý
rok sme sa dozvedeli v utorok 19. februára. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 400 divákov.
Oceňovanie športovcov sa po prvýkrát uskutočnilo aj za účasti diváckej verejnosti. Okrem cien
bol pre ocenených pripravený aj bohatý kultúrny
program s hudobnou hviezdou, svetlami a nezabudnuteľnou šou.
Podujatím sprevádzal skúsený moderátor Richard
Vrablec. Súčasťou programu bola tiež nezabudnuteľná a dych vyrážajúca Bike Show v podaní 3AL
Biketrial Clubu z Popradu, ktorý zastrešuje majstrov

Žiar mal v minulom roku
9 majstrov Slovenska
Športovcom boli ceny udelené v niekoľkých kategóriách. Najpočetnejšie zastúpenie mali žiaci.
Ceny sa však odovzdali aj v kategóriách dorastencov, mužov, žien, majstrov Slovenska, trénerov a
športových kolektívov. Ceny si prevzali z rúk Milana
Veselého, predsedu správnej rady Nadácie ZSNP
a Slovalco a Petra Antala. Zo všetkých ocenených
spomenieme aspoň majstrov Slovenska. V uplynulom roku sa nimi stali karatisti Nina Jelžová, Martina Tatárová, Rastislav Štyriak a Michal Výrostko,
cyklisti Juraj Bellan a Adrian Foltán, atlét Vladimír
Buchal a športoví strelci Ľuboš Kupec a Róbert Láska.
(li)

Nadácia ZSNP a Slovalco podporuje mladé talenty už 10 rokov
V piatok 15. februára Nadácia ZSNP a Slovalco
už po desiatykrát ocenila najúspešnejších žiakov a študentov žiarskych škôl. Mladé talenty
si symbolické šeky prevzali z rúk zastupujúceho
primátora, Petra Antala a člena správnej rady
nadácie, Rudolfa Knappa.
Nadácia aj tento rok ocenila úspešných žiakov
a študentov, ktorí v oblastiach prírodovednej, humanitnej, kultúrnej a technickej zaznamenali významné úspechy nielen v škole, meste, kraji, ale
i na úrovni celoštátnej a dokonca i medzinárodnej. Ocenení boli aj tí, ktorí síce neosadili víťazné
pozície, jednako však svojimi vedomosťami a snažením dosiahli významné úspechy v hodnotených
oblastiach. Spolu nadácia ocenila takmer 40 žiakov
a študentov.
Medzi najúspešnejších za minulý rok patrili Denisa Gluzeková, Monika Páleníková, Marek Galko,
Ivana Siekelová, Daniel Zubek, Kristína Purdeková,
Jana Frindtová, Sofia Pračková, Alžbeta Neuschlová, Lukáš Tóth, Mária Beňová, Katarína Orsághová,
Ján Packo, Tomáš Macko a Michal Wágner.

Do popredia ide technická oblasť
Po prvýkrát v histórii oceňovania sa najväčší dôraz kládol na úspechy žiakov a študentov, ktorí boli
úspešní predovšetkým v technickej oblasti. „Keďže
sme výrobná fabrika a sme technicky orientovaní,
rozhodli sme sa vo väčšej miere podporiť technic-
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ké vzdelávanie a technické talenty,“ hovorí Rudolf
Knapp, člen správnej rady Nadácie ZSNP a Slovalco
a dodáva: „Všetci zamestnávatelia, najmä vo výrobnej sfére, hovoria o tom, že máme málo technikov
a málo technicky vzdelaných ľudí. Robíme aj iné
projekty a aktivity, a to už od materských škôl, ktoré by k tomu mali smerovať. Mesto Žiar je svojím
spôsobom postavené na výrobných a technických
odboroch. Preto to chceme aj takýmto spôsobom
podporiť a lepšie spopularizovať, aby to bolo zaujímavé pre mladých ľudí.“ Talenty a nadaní mladí
ľudia sú jednou z opôr nadácie, čo jej členovia aj
náležite deklarujú. „Jedným z pilierov, okrem zdravotníctva a ostatných vecí, ktoré nadácia podporuje, je aj podpora mladých talentov. Kvôli tomu robíme takéto hodnotenie. Chceme, aby mladí ľudia,
ktorí boli ocenení, boli vzorom pre ostatných a aby
to celé posunuli trochu viac dopredu,“ dodal na záver Rudolf Knapp.
(li)

V septembri nastúpi do prvého
ročníka viac ako 200 prvákov

Zápis predškolákov do 1. ročníka základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa tento rok uskutočnil v nedeľu 10. februára a v pondelok 11. februára. Zápisu sa zúčastnilo viac ako
dvesto detí.
Rodičia s deťmi prichádzali na zápis predovšetkým v nedeľu. „Podľa aktuálnej legislatívy si žiak
plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole
v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko,
ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne inak,“
vysvetľuje Adriana Giláňová, metodička Odboru
školstva a športu MsÚ a pokračuje: „Z čoho vyplýva, že žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku
v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej
školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode,
v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec,
ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.“ Samotný zápis dieťaťa pozostával zo zisťovania
školskej spôsobilosti detí, čo ľudovo povedané
znamená napríklad mať osvojené kultúrno-spoločenských návyky, poznať svoje meno, napočítať
do desať, poznať geometrické tvary, ovládať
priestorovú orientáciu, poznať ovocie, zeleninu či
domáce zvieratá. „Dieťa má byť tiež samostatné. Vedieť si zaviazať šnúrky, či mať základné hygienické
návyky. Príjemné farebné prostredie a hravá forma
akou pedagógovia k budúcim školákom pristupovali ich vôbec nevystrašili. Práve naopak. Mnohí sa
už teraz nevedia dočkať septembra,“ dodáva Adriana Giláňová.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahlo stanovený vek na plnenie povinnej školskej dochádzky
a neabsolvovalo počas uplynulých dní zápis, sa
dopustil priestupku vo veci zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku, za čo mu hrozí
finančná pokuta viac ako 300 eur.
„Tento rok prišlo k zápisu 234 predškolákov. V Základnej škole na Ul. Dr. Janského sa zápisu zúčastnilo 53 budúcich prvákov, v Základnej škole na Ul. M.
R. Štefánika 98 a v Základnej škole na Jilemnického
ulici 39. Presné počty sa však môžu do septembra
ešte zmeniť,“ konkretizuje metodička.
Zápis do Základnej školy s materskou školou
Š. Moysesa sa uskutočnil už 1. februára. K zápisu
sem prišlo 44 predškolákov.
(li)

Zákaz zastavenia zabezpečí plynulý prejazd vozidiel
V druhej polovici februára bolo za vjazdom do
areálu Technických služieb, s. r. o., od Ulice A.
Dubčeka smerom k parkovisku pred Rolvisom,
umiestnené dopravné značenie Zákaz zastavenia.
Dopravné značenie osadilo mesto so súhlasom
Okresného dopravného inšpektorátu. K takémuto
kroku pristúpilo aj na základe podnetov od Okresného riaditeľstva Policajného zboru a akciovej spo-

ločnosti Technických služieb. „Predmetné dopravné značenie má umožniť bezproblémový prejazd
protiidúcich vozidiel popri sebe a zabrániť tým
prípadným dopravným kolíziám, zabezpečiť tiež
plynulý prejazd nákladných motorových vozidiel.
Najmä komunálnej techniky pri vývoze komunálneho odpadu, vozidlám zimnej a letnej údržby, ale
aj vozidiel záchranných zložiek,“ konkretizuje Miloslav Baranec z Odboru správy majetku mesta MsÚ.

noviny.ziar.sk

Nezanedbateľným faktorom, ktorý bude osadením
dopravnej značky odstránený, je nedostatočný
rozhľad do komunikácie pri dennom viacnásobnom výjazde vozidiel rýchlej zdravotníckej pomoci
a iných vozidiel z areálu spoločnosti Technické služby, s. r. o. „Parkovanie po ľavej strane v smere vjazdu
od Ulice A. Dubčeka bude umožnené v súlade
s platným znením príslušných ustanovení zákona
9/2009,“ dodáva Miloslav Baranec.
(li)
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Dni jarnej čistoty sa blížia

Tamarka je prvým žiarskym bábätkom
Prvým žiarskym bábätkom narodeným v tomto roku je Tamarka Šurková. Svetlo sveta uzrela
3. januára v žiarskej nemocnici.
Zastupujúci primátor, Peter Antal, ju oficiálne
privítal medzi občanov nášho mesta vo štvrtok
14. februára.
Tamarka je druhým dieťatkom rodičov Dany
a Petra, má ešte staršieho brata Peťka. „Je nádherný
pocit, keď sa vám narodí bábätko. Obzvlášť, keď je
ešte aj zdravé, čo si želá každá matka, každý rodič,“
hovorí Dana, mama malej Tamarky a dodáva: „Tamarka je úžasná, robí nám radosť. Rastie, priberá
a dobre spinká.“ Zo sestričky má veľkú radosť aj jej
starší brať Peťo, čo potvrdzuje aj ich mama: „Peťko
prijal Tamarku veľmi dobre. Stará sa o ňu, kontroluje, či má cumlík, myslí na ňu. Kupoval by jej darčeky
a určite ju bude v budúcnosti ochraňovať.“
Peter Antal zaželal Tamarke a jej rodičom najmä
pevné zdravie. „Som veľmi rád, že sa nám v meste
rodia deti, medzi ktoré patrí aj krásne dievčatko

Tamarka. Chcem jej zaželať veľa šťastia do života
a krásne detstvo.“
Ženské meno Tamara má hebrejský pôvod
a znamená ďatľová palma. Na Slovensku nositeľky
tohto mena oslovujeme Tamka či Tamarka a sú to
ženy, ktoré horlivo študujú. Veľmi často tiež svoj
život zasvätia práci. Ich obľúbenými farbami sú
zelená a biela, ochraňujú ich rastliny čakanka a
saturejka.
(li)

Knižku o Žiari sme krstili čokoládou

Mesto Žiar nad Hronom
v spolupráci so spoločnosťou Technické služby – Žiar
nad Hronom, a. s. pripravuje Dni jarnej čistoty 2013.
Uskutočnia sa od pondelka 18. marca do soboty
23. marca 2013.
Veľkokapacitné kontajnery a mobilná zberňa
budú rozmiestnené podľa stanoveného harmonogramu na základe predchádzajúcich skúseností.
Naši občania sa už teraz môžu pripraviť na to, že
sa bezplatne zbavia nepotrebných vecí, ktoré sa
stali odpadom – starého nábytku, drobného stavebného odpadu, šatstva, starých kobercov a podobne.
Podrobné informácie o Dňoch jarnej čistoty 2013
budú občanom poskytnuté v najbližšom čísle
Mestských novín a zverejnené aj v iných dostupných médiách v Žiari nad Hronom.
OŽP
OZNÁMENIE

V pondelok 18. februára sa vo Výstavnej
sieni Mestského kultúrneho centra krstila jedna z prvých knižiek venovaných Žiaru
nad Hronom. Na Žiarčanov veľmi zapôsobila.
Knižka je určená širokej verejnosti, ale hlavnou
cieľovou skupinou je práve žiarska mládež. Ukázalo
sa, že predstavitelia mesta, pracovníci s mládežou
a mladí ľudia dokážu skutočne aktívne spolupracovať. Brožúrka je rozdelená na tri časti. V prvej nájdete históriu mesta až po súčasnosť, zatiaľ čo druhá
obsahuje približne 20 organizácií, združení, neformálnych skupín a žiarskych talentov, či už v hudobnej, alebo tanečnej sfére. Súčasťou sú aj piesne
z dielne Seniorov optimistov a žiarskych umelcov
Made in ZH.
Atmosféra na krstinách bola veľmi príjemná.
Krstilo sa tekutou čokoládou a pre každého zo zúčastnených bolo pripravené sladké občerstvenie
a prípitok. Krstnými rodičmi sa stali Veronika Rišňovská, predsedníčka Mestského mládežníckeho
parlamentu mesta Žiar nad Hronom a trojročný
Pepo, synček autorky projektu. Nechýbala ani podpora a osobná účasť zástupcov mesta Žiaru nad
Hronom. Slávnostné otvorenie predniesol zastupujúci primátor, Peter Antal, podujatia sa zúčastnili
aj hovorca mesta, Martin Baláž, prednostka MsÚ,
Mariana Páleníková, poslanci MsZ Katarína Dekýšo-

Zápis detí do materskej školy
Riaditeľka Materskej
školy na Ul. Dr. Janského č. 8 v Žiari nad
Hronom oznamuje, že
od 1. marca do 31.
marca sa uskutoční
zápis detí do materskej školy na školský rok 2013/2014.
Žiadosť spolu s potvrdením od pediatra môžete
v tomto období priniesť na vybranú materskú školu, resp. elokovanú triedu (tlačivo si môžete prevziať na konkrétnej MŠ alebo stiahnuť na webovej
stránke www.ziarskeskolky.eu).

vá, Monika Balážová, Mária Biesová a Emil Vozár.
Vďační sme aj za účasť regionálnej konzultantky
Trenčianskeho kraja programu Mládež v akcii, Silvii
Štefánikovej, projektovému manažérovi európskej
informačnej siete EuroDesk, Milošovi Ondrášikovi a
širokej verejnosti.
Publikácia My, Žiarčania! bola schválená a finančne podporená Národnou agentúrou Mládež v akcii. Vznikla za podpory mesta Žiar nad Hronom a
účastníkov projektu. Ak máte o brožúrku záujem,
kontaktujte Dominiku Švecovú, koordinátorku práce s mládežou e-mailom: dominika.svecova@ziar.
sk alebo sa môžete zastaviť v Mestskej obývačke,
ktorú nájdete na 1. poschodí Mestskej plavárne.
Publikácia s názvom ,,My, Žiarčania!“ vznikla ako
výsledok projektu O nás s nami, ktorý vypracovala
riaditeľka MsKC, Michaela Pribilincová. Autorkami
sú Dominika Švecová a Noema Hipká, ale pri jej
vzniku pomáhali aj samotní zainteresovaní.
Noema Hipká
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.
– dňa 26. februára: Materská škola na Ul.
Dr. Janského č. 8, elokované triedy na Ul. M. R.
Štefánika č. 23,
- dňa 27. februára: elokované triedy na Rázusovej ul. č. 6, elokované triedy na Sládkovičovej ul. č. 1,
– dňa 28. februára: elokované triedy na
Ul. A. Kmeťa č. 11, elokované triedy na Ul. A.
Kmeťa č. 17, elokované triedy na Rudenkovej
ul. č. 1 (časť IBV).
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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 – VÝZVA

Žiadame občanov, aby svoje námety, pripomienky a požiadavky na opravy a údržbu
miestnych komunikácií, ktoré sa týkajú oblastí
ako mestská kanalizácia, chodníky, cesty a organizácia dopravy (dopravné značenie, parkoviská) zaslali na Mestský úrad – Odbor správy
majetku mesta v Žiari nad Hronom najneskôr
do 30. júna 2013.
Po posúdení pripomienok budú v rámci možností mesta zahrnuté do prípravy plánu opráv
a údržby pre rok 2014. Nakoľko je voči novým
požiadavkám plán na rok 2013 uzatvorený,
v súčasnosti sa prijímajú podnety na opravy
havarijného stavu.
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Fašiangová veselica zabáva Žiarčanov už osem rokov
V utorok 12. februára sa konala tradičná Fašiangová veselica. Tradícia sprievodu celým
mestom sa prvýkrát uskutočnila už pred ôsmimi rokmi.
Ako si spomína producent MsKC, Janko Kulich,
pred ôsmimi rokmi v rámci fašiangových slávností
obvolal podniky v meste, krčmy či firmy, aby, keď
im sprievod zaklope na dvere, hodili na traktor slaninu, fľašu s pálenkou či vajíčka. „Nazbierali sme
toho naozaj veľa, zastávok bolo asi dvadsať,“ spomína Janko Kulich a dodáva: „Bolo to úžasné, ale
tiež náročné. Prvá veselica sa konala bez vstupného a s tým, že všetko, čo sme cestou nazbierali, sme
večer ľudom rozdali. Pochutili si na mega praženici,
vínku i tvrdšom pálenom.“
Na prvom ročníku Fašiangovej veselice hrala
do tanca návštevníkom Cimbalová hudba, DH Žiaranka a spievali im speváci z Mužskej speváckej
skupiny Sekera. Zabaviť sa vtedy prišlo viac ako
100 divákov. „V sále to vyzeralo, ako by tam bolo
iba 30 ľudí, a nikto si neuvedomoval, aký je to veľký úspech, že je to začiatok novej tradície,“ hovorí

Janko Kulich. O rok na to už Žiarčanom prizval na
zábavu aj hostí. „Medzi prvými boli Majda Paveleková s Gizkou Oňovou, Michal Dočolomanský,
Jožka Černý či Moravanka. Základ výberu bolo to,
aby sme priniesli niekoho, kto je hviezdou pre seniorov, ale kto si zároveň zaslúži byť ukázaný. Takto
robím dramaturgie doteraz,“ vysvetľuje producent
a zdôrazňuje, že určite to nie je kšeft, ale podpora
umenia.

Do programu veselice
sa vrátili aj domáci umelci
Postupne rok za rokom bola každá veselica
takmer vypredaná a úspech gradoval, až sa stal
bežnou súčasťou práce žiarskeho Céčka. Poväčšine bola veselica vypredaná už v novembri, rok
predtým. „Som hrdá na tento projekt. Predalo sa
250 lístkov, čo je o 70 kusov viac ako minulý rok.
Čím to je? Za záujem o podujatie určite môžu Lojzovci, ale aj kvalitná propagácia podujatia, keď sa

Pochovávanie basy.

prvé lístky na veselicu predávali už v novembri,“
hovorí riaditeľka Céčka, Michaela Pribilincová a podotýka, že spolupráca s Lojzom je veľmi dobrá: „Sú
to skvelí, skromní chlapi a skutočné legendy. Čo
pesnička to klenot, aj keď sme si už odvykli od takého žánru.“
Okrem Lojza vystúpili v programe aj Mužská spevácka skupina Sekera a DH Žiaranka. „Nie je cieľom
zarobiť na tomto projekte. Našou povinnosťou je
podpora kultúry a divákov v každom veku,“ dodáva
na záver Michaela Pribilincová.
(li)

Barman, ktorý do Žiaru priniesol exotiku

Úspešní barmani, ktorí vedia pripravovať zaujímavé a chutné nápoje, sú možno
v médiách zobrazovaní menej ako šéfkuchári pripravujúci špeciality. Práve preto
dnes predstavíme Mariána Horvátha,
známeho a kreatívneho majstra v miešaní „drinkov“, ktorý žije a pôsobí v Žiari
nad Hronom.
Mariána stretnete v X-bare v blízkosti centrálnej autobusovej stanice, kde pracuje ako
barman. Práve X-bar sa špecializuje na po-

nuku miešaných nápojov. Časť z nich tvorí
overená klasika a lá Mojito, Tequila Sunrise, Margarita a pod., ďalšiu časť koktaily,
ktoré vymyslel sám Marián. Jeho talent
a kreativitu dokazuje kniha Cocktailové
pokušenia, ktorú pred niekoľkými rokmi
vydal. „Kniha je, samozrejme, plná receptov na prípravu klasických drinkov, a tiež
koktailov, ktoré som vymyslel ja,“ vysvetľuje
mladý barman z X-baru. „Koncipovaná je
tak, aby výrobu miešaného nápoja zvládol aj
začiatočník zo surovín, ktoré sú dostupné aj
na Slovensku,“ dodáva. Knihu kúpite
v slovenských kníhkupectvách, aj v tom
žiarskom.
Cez nápoje môžeme poznávať exotický
svet
Pre Mariána je svet koktailov práca, ktorá ho
baví, a zároveň hobby, ktorému prepadol už
na strednej škole. „V tejto oblasti sa pravidelne vzdelávam. Sledujem aktuálne trendy, novinky, neustále kombinujem rôzne
chute, a vyvíjam nové recepty,“ hovorí. Rád
by prispel k zvyšovaniu kultúry požívania
nápojov na Slovensku, teda aj priamo v Žiari
nad Hronom. „U nás sa popri cudzokrajných

-HʏʖȸH͒QΈɪNʎLɈ

Každý deň kávové špeciality
a koktaily 1+1 grátis!
Daj si nápoj a druhý máš zadarmo!
;%ʋɠʛȲHVWɛNʋəɭKRʏ˞ηUˇɍ 

Presso Lavazza
len 1,10 €
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kuchyniach a zdravej strave pestuje maximálne tak kultúra pitia vína. Miešané nápoje
sú niekde na okraji záujmu, pritom sú ideálnym spôsobom na poznávanie, ako chutí
exotický svet. Kvalitný a dobre vymiešaný
nápoj je pastvou pre oči a zážitkom pre chuťové zmysly.“
Práve X-bar, v ktorom pracuje Marián, prichádza teraz s dlhodobou akciou, ktorá má
Žiarčanom priblížiť farebný a sladký svet
miešaných nápojov. „Chceme, aby tunajší ľudia vedeli, že miešaný nápoj nezačína
vodkou s džúsom a nekončí mojitom, že
kombinácií je nesmierne množstvo. Preto
v X-bare prichádzame s dlhodobou akciou
1+1 zadarmo. To znamená, že každý, kto si
objedná miešaný koktail, má automaticky
druhý zadarmo. Myslím, že je to ideálna príležitosť pre mladých ľudí či zaľúbené páry.
Pán si jeden zaplatí a jeho dáma pije zadarmo,“ smeje sa Marián.
Nápoj sa vychutnáva cez viac zmyslov
Medzi ľuďmi je často rozšírený názor, že
miešané drinky sú drahé a preto volia iný
druh nápojov. Marián Horváth tento mýtus
vyvracia: „Napríklad u nás sú koktaily na
úrovni ceny spomínanej kombinácie vodka
a džús. Kvalitatívne však získate oveľa viac,
o chuti ani nehovorím. Koktail často obsahuje kúsky čerstvého ovocia a je tvorených
v rôznych farebných kreáciách. Okrem toho,
„longdrink“ vám vydrží pomerne dlho, čiže
je to ideálny spôsob, ako si nápoj vychutnať
viacerými zmyslami a spoločensky sa neunaviť,“ uzatvára Marián.
Pokiaľ vás práca úspešného žiarskeho
barmana zaujíma bližšie a chcete jeho
vlastné koktaily vyskúšať, nájdete ho
v X-bare pri autobusovej stanici. Okrem
toho, že si pochutnáte na nejakom z drinkov,
môžete s Mariánom sami porozprávať, „ako
to robí, že to vyzerá a chutí tak fantasticky“.
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Horné Opatovce kedysi a dnes
Horné Opatovce bola kedysi kvitnúca obec, dnes
je rumovisko. Občania tu žili čulým, ale skromným
životom. Keď prišiel podvečer, na ulici bol smiech
a veselá vrava. To boli naši rodičia, vracajúc sa domov z poľa. Tiež domov prichádzali aj vozy naložené bohatou úrodou. Na ulici bol štebot hrajúcich sa
detí. Hrali sa na rôzny hry, spievali. Zrazu, ako blesk
z jasného neba, prišla do obce správa, že okrajovo
pod obcou bude stáť fabrika. Čo sa v nej bude vyrábať, sa pred nami zatajovalo. Hovorili nám, že sa
budú vyrábať poľnohospodárske stroje. Sľubovali
nám lepší život a zamestnanie. Potom prišla tvrdá
realita, keď bol do prevádzky spustený závod. Nad
obcou sa vznášalo čierne zlovestné mračno, ktoré
neveštilo nič dobré. A tak dňa 8. marca 1960 prišla
do obce správa skrz nadmerný spád imisií, ktoré
niekoľkokrát prekračovali povolenú normu, obec
Horné Opatovce, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti závodu, musí byť asanovaná. Týmto
vládnym rozhodnutím bol osud obce spečatený.
Za tým bola zvolená komisia, ktorá prišla do obce,
aby hodnotila domy. Komisia hodnotila a zmerala
všetko, čo sa v objekte nachádzalo. Za tým prišla

ďalšia, ktorá hodnotila a merala len obytné miestnosti. Ostatné hospodárske budovy nemerala, ani
nehodnotila.
Desatoro pre vysťahovalca
• Ja som tvoja vláda, ktorá vznikla v jednotnej
kandidátke národného frontu, okrem mňa nebudeš mať inú vládu, ktorá by bola slobodne demokraticky zvolená.
• Nevezmeš nič od štátu zadarmo, ale si povinný
odovzdať štátu celý svoj majetok, čo potvrdíš aj
svojím podpisom.
• Si povinný ctiť vládu, ktorá ťa vysťahovala a
za tvoj dom ti pár grošov dala, lebo ona je tvojím
chlebodarcom.
• Nepožiadaš komisiu o prehodnotenie svojho
domu, lebo by si tým jej členov mohol uraziť.
• Pôžičky, ktorí si od štátu dostal, si povinný načas
aj s úrokmi splatiť.
• Neprehovoríš proti nim ani vtedy, keby si si bol
istý, že máš pravdu. Lebo by ťa obvinili, že si proti
zriadeniu a zo špionáže.
• Nebudeš rozkrádať majetok v socialistickom
vlastníctve, i keď oni okradli teba.

Horné Opatovce okolo roku 1914.
• Nebudeš požadovať majetok, ktorý si proti
svojej vôli odovzdal do socialistického vlastníctva.
I keď oni okradli teba.
• Si povinný poďakovať vláde, že si prišiel o všetko
imanie, aj o rodnú obec. Aby si sa mohol vysťahovať.
Sľubovali nám: dáme vám odstupné, aby ste spomínali, že ste v Opatovciach rodnú obec mali. Odstupné nedali, spomienky zostali – na rodnú obec,
chotár milovaný.
Až v ďalekom svete, cez spomienky, vidí človek
krásu svojho domova. Spomienky sú mostom, ktoré spájajú minulosť so súčasnosťou. Na niektoré
spomíname s úsmevom, niektoré sú bolestivé –
na tie spomíname so zatrpknutím.
Viktor Obertáš

Tvorivé stretnutie

Prvé dotyky s maľbou na sklo
V sobotu 16. februára sa stretli absolventi minuloročného kurzu
kreslenia, ktoré organizovalo Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom. Spoločne pokračovali vo svojej zaujímavej tvorivej činnosti.
Tento raz mali na programe sklomaľbu. Po úvodnom exkurze do histórie
sklomaľby a technike maľby na sklo sa autori zamerali na výber tematiky.
Niektorí sa inšpirovali tradičnou sklomaľbou, slovenskou ornamentikou, ale
i vlastnou modernejšie poňatou maľbou. Lektorkou dielne bola odborná
zamestnankyňa Pohronského osvetového strediska, Helena Soboslayová.
Pre absolventov to boli ich prvé dotyky s tvorbou, kde sa pokúsili o zvládnutie tradičnej techniky maľby na skle, ale i o uplatnenie svojho pohľadu
súčasníka formou modernejšieho prístupu. Ďalšie stretnutie sa uskutoční
v marci, kedy budú podľa vlastných námetov maľovať na hodváb. Mali by
to byť ich prvé dekoratívne obrázky.
POS HS

Členky patchworkového klubu Fantázia pri Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom si na svojom prvom tohtoročnom stretnutí
v piatok 15. februára vyskúšali zaujímavú textilnú
techniku, ktorá je momentálne veľmi preferovaná
v textilnej umeleckej tvorbe – crazy woll. Ide o farebnú kompozíciu z vĺn, nití, zvyškov látok, čipiek
a kože poprešívanú na šijacom stroji za pomoci
špeciálnej fólie. Lektorkou dielne bola Gabriela
Kaštierová zo Žiaru nad Hronom, ktorá ešte v decembri minulého roka naučila členky klubu zhotoviť a perfektne vypracovať textilnú tašku.
Crazy woll sa dá použiť aj ako zaujímavá farebná aplikácia na tašku, vankúšik, vestu, šál, ale i ako obrázok, šperk, samostatný odevný doplnok – šál
či vestička.
POS HS

Certifikáty kvality pre cvičné firmy
V tomto roku uplynie už 20 rokov, čo na Obchodnej akadémii, predchodkyni súčasnej Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom, vznikla prvá cvičná firma DAMTEX.
Cvičná firma je forma praktického odborného
vzdelávania, pomocou ktorej sa žiaci pracujúci
v nej učia zodpovednosti za výsledky svojej práce,
samostatnosti, práci v tíme, rozvíjajú podnikateľské schopnosti a zručnosti, učia sa riešiť konfliktné
situácie, prezentujú výsledky svojej práce. Všetky
získané zručnosti a kompetencie prezentujú na regionálnych a medzinárodných veľtrhoch cvičných
firiem, na ktorých sa zúčastňujú. V rámci veľtrhov
cvičných firiem sa zapájajú do všetkých súťaží, ktoré v rámci daného veľtrhu vyhlasuje jeho organizátor. Na medzinárodných veľtrhoch je podmienkou
aj schopnosť komunikácie v cudzom jazyku.
V súčasnosti na všetkých typoch stredných škôl
v Slovenskej republike pracuje takmer 700 cvičných firiem s rôznou náplňou činnosti. Okrem účasti na veľtrhoch cvičné firmy medzi sebou komunikujú aj pomocou elektronickej pošty, a to nielen
v rámci Slovenskej republiky, ale aj so zahraničnými
cvičnými firmami.
Prácu cvičných firiem metodicky riadi a koordi-

nuje Slovenské centrum cvičných firiem so sídlom
v Bratislave, ktoré je odborom Štátneho inštitútu
odborného vzdelávania. Slovenské centrum cvičných firiem je od roku 2008 riadnym členom EUROPEN-u, svetovej siete cvičných firiem so sídlom
v Essene (SRN), ktorá združuje takmer 6 000 cvičných firiem zo 42 štátov sveta.

Certifikáty aj pre štyri žiarske študentky
So vstupom SCCF do tejto svetovej siete vznikli
aj nové možnosti prezentácie kvality práce cvičných firiem a jednotlivcov pracujúcich v cvičných
firmách. Jednou z takýchto možností je aj získanie
certifikátu kvality pre cvičnú firmu, po získaní certifikátu cvičnou firmou je možnosť udeliť certifikáty
kvality aj jednotlivcom pracujúcim v danej cvičnej
firme.
Podmienkou na získanie certifikátu pre cvičnú
firmu je splnenie štandardu na technické vybavenie priestorov pre výučbu predmetu Cvičná firma
– praktikum, organizačná štruktúra cvičnej firmy,
aktívna komunikácia s inými cvičnými firmami
na Slovensku i v zahraničí, a v neposlednom rade
je to odbornosť a kvalifikovanosť učiteľa cvičnej
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firmy.
Podmienkou na získanie certifikátu pre zamestnanca cvičnej firmy je splnenie štandardov
stanovené EUROPEN-om pre jeho profesionálne, technické, komunikačné a sociálne zručnosti
a kompetencie.
Certifikáty kvality vydané EUROPEN-om na základe odporúčania Slovenského centra cvičných firiem už získalo 6 cvičných firiem pracujúcich na Súkromnej obchodnej akadémii v Žiari nad Hronom.
Certifikát kvality zamestnanca cvičnej firmy získali
doteraz 4 žiačky pracujúce ako riaditeľky cvičných
firiem. Dve z nich študujú už na vysokej škole, dve
sú žiačkami 4. ročníka. Sú to Paula Debnárová a
Radka Kollárová, ktorým boli udelené certifikáty
kvality v tomto školskom roku.
Verím, že vďaka podmienkam, ktoré majú žiaci
Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom vytvorené pre svoje odborné vzdelávanie, sa
bude počet cvičných firiem aj jednotlivcov, ktoré sa
budú môcť hrdiť certifikátom kvality EUROPEN-u,
každým rokom zvyšovať.
Ing. Oľga Ďuricová,
koordinátor pre prácu cvičných firiem
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Keď dvaja experimentujú s divadlom
Experimental Duo tvoria dvaja mladí muži –
Tomáš Zúbrik a Marek Nyerges. Kým Marek má
viac skúseností s ochotníckym divadlom, Tomáš
s improvizáciami. Ako sami hovoria – viete si
predstaviť lepšiu kombináciu?
V Experimental Duo sa teda stretli dvaja divadelne zmýšľajúci mladí ľudia, ktorí majú radi podobný
humor. „Jeden z nás je viac mainstrem-ový a druhý
viac alternatívny,“ hovorí Tomáš a ďalej vysvetľuje:
„Navzájom sa snažíme dopĺňať a zatiaľ nám to celkom ide. Niekedy si zavoláme hosťa alebo hostí a
tvoríme s nimi na témy, ktoré nám zadajú diváci.
Mimochodom, kto prvý napíše svoj tip, že kto z Experimentl Duo je mainstrem-ový a kto alternatívny
na www.facebook.com/experimentalduo, získa
od nás zadarmo pozvanie na čaj na našom vystúpení v čajovni v hodnote do troch eur,“.

Za pačesy chytia akúkoľvek tému
Experimental duo znamená, že dvaja experimentujú s divadlom. „So všetkým, čo nám príde
pod ruky, a niekedy aj s divákmi,“ zhodnú sa obaja
a dodávajú: „Ale nebojte sa, zatiaľ všetci z toho vyviazli zdraví a šťastní (smiech).“ Keď sa povie experiment, tak človek si hneď predstaví laboratórium
a ľudí v bielych plášťoch. Takouto kombináciou sa
nechali uniesť aj Tomáš s Marekom. Neodmysliteľnou súčasťou ich vystúpení sú teda okrem humoru
aj biele laboratórne plášte.
Ako dlho spolu vystupujú, si však ani jeden z nich
nepamätá. „Presný dátum počatia nemáme, ale
celé to začalo nenápadne. Prvým podnetom bol
Dušan Blaho s jeho nekonkrétnou myšlienkou divadelnej akcie do Čajovne za rohom. Tá myšlienka
bola viac ako rok stará, kým sme začali experimentovať pred divákmi. Ja som za tento čas hľadal niekoho, kto by sa dal nahovoriť na divadelné improvizácie v čajovni. Neskôr som sa stretol s Marekom
cez ochotnícke divadlo Bodky v Žiari nad Hronom,
ten súhlasil s takouto akciou a bolo, ako sa hovorí,
vymaľované,“ približuje začiatky vzájomnej spolupráce Tomáš.
Za čiastočne vlastnú tvorbu Experimental Duo
možno považovať Zlatý klinec ich programu v čajovni, ktorý si vždy aspoň čiastočne vopred pripravia. „Ostatné sú vždy len improvizácie, čo je prakticky neodškriepiteľné, keďže témy na improvizácie
nám vymýšľajú diváci tesne pred alebo priamo počas vystúpenia,“ vysvetľuje Marek.

Diváci vedia byť poriadne uštipační
Experimental Duo mohli doteraz diváci vidieť
na ich (ne)pravidelných vystúpeniach v spomínanej Čajovni za rohom či na Impro šou. „Počas
Impro šou sme sa zapojili do improvizovania s os-

Marek a Tomáš.

Laboratórne plášte sú súčasťou každého vystúpenia Experimental Duo.
tatnými. Diváci nás však mohli vidieť aj na šiestom
ročníku Street Party v Hornej Ždani a na oslave 5.
výročia založenia ochotníckeho súboru K.O.Z.A.,
prípadne na iných akciách v rámci Žiaru a okolia.
V najbližšej dobe nás naši priaznivci môžu prísť
podporiť na Experimental Duo v Čajovni za rohom,
ktoré sa uskutoční v piatok 6. marca o 18.00 hod.,
pozýva Marek.
I keď podstatou Experimental Duo sú predovšetkým improvizácie, aj na ne je potrebná určitá
príprava. „Tak určite sem patrí psychická príprava.
Podľa toho, aký je Zlatý klinec programu, tak tomu
zodpovedá aj fyzická príprava. Inak sa na vyžrebované témy pripravujeme asi tak jednu až dve minúty priamo na vystúpení,“ vysvetľuje Tomáš a Marek
ho dopĺňa: „Ja sa mimo krátkej prípravy na vystúpeniach a prípravy Zlatého klinca nepripravujem
vôbec. Príde mi to zbytočné, pretože čokoľvek sme
si mimo Zlatého klinca pripravili, aj tak to dopadlo
v spolupráci s divákmi úplne inak.“
Známy slovenský herec a výborný dabér, Stanislav Dančiak, raz v jednom rozhovore prezradil,
že daboval už naozaj všetko, dokonca raz aj mastné
oko na polievke. Zaujímalo nás, či je niečo konkrét-

Improvizácia v čajovni.
ne, čo sa nepodarilo Marekovi a Tomášovi zaimprovizovať, a naopak, na akú tému improvizovali
s radosťou. „Myslím si, že každý herec má niečo, čo
nedokáže zahrať. My sme sa s tým zatiaľ nestretli, a
to na nás už ľudia vymysleli naozaj všeličo. Raz to
však určite príde,“ myslí si Marek a Tomáš dodáva:
„Tak určite sa našlo niečo, s čím sme mali problém.
Ale napriek tomu sa snažíme čo najlepšie odohrať
za každých okolností.“
Pre toto svojské duo diváci vymýšľajú naozaj zaujímavé a často aj kuriózne témy na improvizácie.
„Raz sme dostali ako tému slovo balneoterapia a
nemali sme ani potuchy, čo to vlastne je. Avšak, vynašli sme sa a vysvetlili sme si slovo po svojom ako
terapiu novou loptou rozložením slova na ball neo
terapia. Veľmi zaujímavé tiež bolo tvoriť na tému
kožka na mlieku,“ prezrádza so smiechom Marek.
Kožka na mlieku je pamätná aj pre Tomáša, ktorý
si tiež spomína na ďalšie vtipné témy: „Spomínam
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si napríklad aj na to, ako sme hrali útok veveričiek
na lietadlo, opice v tanku alebo ako hovnivál pomohol záhradu pohnojiť.“

Svoju budúcnosť nespájajú
iba s divadlom
Pre každého začínajúceho herca je dobré, keď
má nejaký vzor, ktorý ho v tvorbe niečím inšpiruje.
„Pre mňa sú to herci, pri ktorých som vyrastal. Napríklad po filmovej stránke sú to Jim Carrey ako Ace
Ventura, Leslie Nielsen v Bláznivej strele, Charlie
Sheen v Horúcich strelách či Mel Gibson v Smrtonosnej zbrani. Po divadelnej stránke sú to určite
Lasica a Satinský a Radošinci. Prípadne skeče typu
Apropo TV, SOS, Tele Tele. Mám rád aj humor Andyho Kaufmana. Za svoj vzor by som možno bral
3T – 3 Tvorivé tvory,“ konkretizuje Tomáš a Marek
sa pridáva: „Mojimi najväčšími hereckými vzormi
sú duo Lasica a Satinský. Ich humor ma ohromil. Je
jedinečný, nenapodobiteľný a krásne jednoducho
zložitý. Čo sa týka celosvetovo známych hercov,
tak je to určite Tom Hanks vo filme Forrest Gump.
Z ľudí, s ktorými som mal tú česť spoznať sa osobne, spomeniem nebohého Edka Drienka a mojich
hereckých kolegov Miloša Debnára ako skvelého
herca, Luciu Královú ako úžasnú herečku a Ľuboša
Píša ako skvelého scenáristu, textára, a v neposlednom rade aj herca a kamaráta.“
Aj keď obaja mladí muži z Experimental Duo majú
radi divadlo či televíziu, svoju budúcnosť rozhodne nespájajú iba s týmito inštitúciami. „Ja neuchovávam v sebe pocit, že by som to chcel dotiahnuť
do divadla alebo do televízie. Divadelná improvizácia je moje hobby, a rovnako aj Experimental Duo.
Mám chuť sa divadelne zlepšovať, ale napriek tomu
všetky svoje ambiciózne chúťky vkladám do grafiky a web dizajnu,“ prezrádza o sebe Tomáš. S jeho
slovami súhlasí aj Marek, podľa ktorého nemali
prehnane veľké ambície ani vtedy, keď sa formovali
ako Experimental Duo: „Chceli sme to jednoducho skúsiť a myslím si, že zatiaľ máme u ľudí celkom slušný úspech. Aj keď máme zatiaľ len veľmi
malú základňu fanúšikov, o to radšej vidíme, keď sa
na nás prídu pozrieť známi z iných divadiel. A dokonca sa občas zastavia aj kamaráti z Prahy. Ja
osobne mám Experimental Duo veľmi rád a vždy
si naň nájdem čas aj napriek tomu, že pôsobím
v ďalších troch divadelných súboroch.“
(li)
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ZBIERKA ŠATSTVA

Máte doma dámske, pánske a detské šatstvo, ktoré už nevyužívate?
Budeme radi, ak ho prinesiete do kancelárie terénych sociálnych pracovníkov a ich asistentov na Ul. Dr. Jánského
9. Zbierka šatstva sa uskutoční v termíne
od 25. februára do 8. marca. Šatstvo môžete nosiť každý pracovný deň v čase od 8.00
do 15.00 hod. Prosíme vás, aby prinesené šatstvo bolo čisté a nepoškodené.
Ďakujeme za vašu pomoc.
POHRONSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

•Jarný salón
BBSK– Pohronské osvetové stredisko Žiar
nad Hronom a Mestské kultúrne centrum v Žiari
nad Hronom vás pozývajú na vernisáž výstavy neprofesionálnych výtvarníkov z okresov Banská
Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom Jarný salón
2013. Vernisáž sa uskutoční dňa 1. marca o 17.00
hodine vo Výstavnej sieni MsKC Žiar nad Hronom. Výstava bude sprístupnená do 26. marca.
•Klub rodičov
BBSK– Pohronské osvetové stredisko Žiar nad
Hronom organizuje Klub rodičov pravidelne každý
prvý piatok v mesiaci o 16.00 hodine v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. Plánované stretnutia: 1.3., 5.4., 3.5., 7.6. Kontaktné informácie získate na tel. číslach: 045/678 13 04, 0944
111 565, 0905 215 848, prostredníctvom e-mailu:
klub.rodicov@centrum.sk, riaditelka@osvetaziar.sk,
ivkaznavova@gmail.com, príp. na webovej stránke www.rodinaadrogy.estranky.sk.
•Prečo som na svete rád/rada
BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar
nad Hronom vás pozýva na výstavu 19. ročníka celoslovenského protidtogového výtvarného
projektu s medzinárodnou účasťou Prečo som
na svete rád/rada. Je to kľúčový projekt Ministerstva kultúry SR k prevencii drogových závislostí.
Výstava bude sprístupnená do 7. marca od 9.00
do 15.00 hodiny.
FAŠIANGOVÝ TÁBOR V DUCHU TRADÍCIÍ

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.
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.
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KULTÚRA/INFORMÁCIE
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

Hľadám domov

•Japonsko – krajina vychádzajúceho Slnka
Cestopisno-relaxačný program. Japonsko – časť
sveta vzdialená a dlhé storočia pre Európanov
nedostupná. Vyberte sa s nami na ďaleký východ
za krásami tejto ostrovnej krajiny, spoznajte jej
slávnu i pohnutú históriu, jej obyvateľov, ľudí ako
my, no predsa v mnohom takých odlišných. Dňa
28. februára o 19.00 hod.

Roztomilá, 2 mesačná
sučka. Čo najskôr hľadá ten najlepší domov,
aby nemusela mrznúť
v útulku. Vhodná len do bytu, alebo do domu
do vnútra.

LULU

RUPERT
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

27. 2. 18.00 – 21.00 lek. Max 3, Ul. SNP 100
28. 2. 18.00 – 21.00 lek. Max 2, Slád.13
1.3. 18.00 – 21.00 lek. Alpinia, Ul. Š. Moys.75
2.3. 13.00 – 21.00 lek. U čier. koňa, Ul. Dr. Jan.
3.3. 8.00 – 21.00 lekáreň Max 3, Ul. SNP 100
4.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Nukleus, Sládkov. 8
5.3. 18.00 – 21.00 lek. Sunpharma, Ul. SNP 116
6.3. 18.00 – 21.00 lekáreň Max 1, Sládkovičova 13
7.3. 18.00 – 21.00 lek. Janského, Ul. Dr. Janského
8.3. 18.00 – 21.00 lek. Max 3, Ul. SNP 100
9.3. 13.00 – 21.00 lek.Max 2, Sládkovičova 13
10.3. 8.00 – 21.00 lek. Flora, Ul. Dr. Janského 478
11.3. 18.00 – 21.00 lek. BonusPharma, Ul. Dr. Jan.
12.3. 18.00 – 21.00 lek. Nukleus, Sládkovičova 8
13.3. 18.00 – 21.00 lek. Flora, Ul. Dr. Janského 478
V nedeľu a vo sviatok je prestávka na obed
od 12.00 do 13.00 hod.
POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

2.3. ProCare, MUDr. Hajdučáková, Priemyselná 12,
Žiar nad Hronom (601 13 17)
3.3. MUDr. Igor Račko, Dolná 85, Kremnica
(674 40 37)
9.3. MUDr. Ján Kučera, Nám. Matice slov., Žiar
nad Hronom (672 20 02)
10.3. Eliška Považancová, Dr. Janského 15, Žiar
nad Hronom (0917 442 362)
Pohotovostné stomatologické služby sa vykonávajú v ambulancii službukonajúceho lekára v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Z pera čitateľa
Telefón nikto neberie
Rozhodla som sa ísť pozrieť mamu. Je sama
na dedine. Iste sa poteší. K nám sa cestuje
na dvakrát. V susednom mestečku je treba prestúpiť na autobus idúci aj cez našu obec. Keďže
som mala medzi dvomi spojmi dosť času, tak
som urobila mame aj nákup. Mama sa mi potešila, aj keď zvyčajne chodím domov v sobotu.
Nestihli sme poriadne ani vyložiť nákup, keď
zazvonil telefón. Mama čosi niekomu vysvetľovala, ale ten akoby jej nechcel uveriť. Podala mi
telefón: „Neveria mi, že si tu.“ Prikryla som slúchadlo rukou: „Kto ti to nechce veriť?“ „Polícia.“
„Čo?,“ s rozpakmi na duši som sa rozhodla spýtať sa policajta, prečo ma hľadajú. „Nehlásila ste
sa kamarátke na mobil, tak sme na jej požiadanie preverili, či sa vám v byte nič nestalo. Byt bol
prázdny, iba v kuchyni na stole ležal, zrejme váš
zabudnutý, telefón.“ Večer po návrate domov
mi paradoxnú situáciu pripomenulo tridsať
neprijatých hovorov na mobile a nová kľúčová
vložka vo dverách.
Teodor Komenda
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Asi 18-mesačný psík,
kríženec beagla. Veľmi
kontaktný, má rád ľudskú spoločnosť. Znáša sa
s inými psami, je aktívnejšej povahy. Vhodný je do bytu, alebo domu
s prístupom do vnútra. Bude odčervený, očkovaný, čipovaný a kastrovaný.
BIGGY

Biggy je približne
6-mesačná sučka. Je
rozkošná, hravá, aktívna.
Pravdepodobne kríženec bradáča. Bude stredného vzrastu. Je vhodná do aktívnej rodinky, kde bude mať pravidelné dlhé vychádzky, prípadne aj k iným psíkom
či deťom.
LUIGI

Luigi
je
mladý, asi 2-ročný psík
stredného
vzrastu.
K ľuďom je veľmi priateľský, užíva si spoločnosť a prechádzky.
S inými psíkmi sa znesie bez problémov. Bude
očkovaný, čipovaný, kastrovaný. Je vhodný
do rodinného domu, prípadne aj do bytu.
ALMA

Alma je veľmi pekná, mohutná sučka,
kríženec
nemeckého
ovčiaka. Má asi 8 rokov, je aktívna, miluje
prechádzky. K ľuďom je priateľská, bola by
super spoločníčkou do rodinného domu.
Iných psíkov však neznesie, takže musí ísť
do rodiny, kde bude ako jediný pes. Na jedno
očko nevidí, ale vôbec jej to nevadí.
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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PREDAJ
•Predám mrazničku zn. Eurotech, 5 šuplíková, 240-litrová.
Rozmery: h 55 cm, š 60 cm, v 129 cm. Cena: 70 €. Dohoda
2/4
možná. T: 0904 071 702, 045/672 62 37
•Predám skriňu – svetlé drevo, vešiaková s 1 poličkou
na vrchu. Rozmery: h 57 cm, š 90 cm, v 182 cm. Cena: 60 €.
3/4
Dohoda možná. T: 0904 071 702, 045/672 62 37
•Predám písací stôl, sivočierny, dĺžka 120 cm. Cena doho7/4
dou. V ZH. T: 0908 572 228
•Predám rozkladací kuchynský stôl, okrúhly, priemer
85 cm, po rozložení 130 cm. Farba jelša. Cena dohodou. V ZH.
8/4
T: 0908 572 228
•Predám chladničku, 125-litrová. T: 045/672 65 95

20/4

•Predám bielu skriňu s nástavcom. T: 045/672 65 95

21/4

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

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 váľandu, kuchynský stôl a 3 ks čalúnených stoli22/4
čiek. T: 045/672 65 95
•Predám 10-dielnu publikáciu Dejiny umenia.
T: 045/672 65 95

23/4

•Predám cyklónový vysávač. T: 045/672 65 95

24/4

•Predám rozkladaciu rohovú sedaciu súpravu (pravý roh),
béžová eko-koža + taburet. Cena: dohodou. T: 0905 910 712
26/4

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
•Predám slnečný stavebný pozemok v tichej lokalite v Trnavej Hore s rozlohou 1473 m2 (m2 len za 10 €). T: 0911 072 072
1/4

•Predám chatu + záhradu na Dérerovom mlyne pri Janovej
Lehote, 999 m2. Chatka je s balkónom, komínom, dvojpodlažná, elektrina, na pozemku je pitná voda aj studňa s úžitkovou vodou, ovocné stromy, kríky, ozdobné tuje, ohnisko
aj záhradný krb + posed. Cena: 15 000 € + dohoda možná.
T: 0902 205 121, 0903 811 828
5/4
•Predám garsónku s loggiou v ZH v bytovom dome pri plavárni. Cena: 13 700 €. T: 0948 047 978
11/4
•Predám garáž
T: 0905 363 395

(pri

Bitalovej

autoškole)

v

ZH.
12/4

•Predám 2-izbový byt v Žiari nad Hronom, blízko centra
mesta. Byt má pevné jadro, plastové okná, veľkú pivnicu a
rozlohu 58 m2. Cena dohodou. T: 0908 787 118
13/4
•Predám 2-izbový tehlový byt s balkónom, blízko centra, Ul.
Komenského. Byt je v OV, slušný vchod, pôvodný stav, nové
plastové okná. K bytu patrí pivnica. T: 0907 268 594
15/4
•Predám dvojizbový byt v Žiari nad Hronom (Jadran), rozloha 40 m2. Cena: 13 500 €. T: 0904 335 763. Nie som RK. 16/4

NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
•Prenajmem garsónku, 29m 2. Cena: 250 €/mes.
10/4
T: 0910 213 696 - volať po 17.00 hod.
•Prenajmem 3-izbový kompletne prerobený, za vynikajúcich podmienok, serióznym záujemcom. Rozloha: 74 m2,
balkón, pivnica. T: 0907 569 242
18/4

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
•Kúpim 2 – 3-izbový byt v ZH alebo ZC. Volajte na tel. č.:
19/4
0911 816 818.

AUTO MOTO
•Predám 4 ks letných pneumatík s diskami na Ladu Nivu.
Rozmer pneumatík 175/75 R16C - MATADOR Maxilla. Obuté
na plechových diskoch T/5J16 - jazdené jednu sezónu.
T: 0905 756 385
25/4

ZAMESTNANIE
•Obec Trnavá Hora hľadá lekára s atestáciou všeobecného
lekára do Ambulancie všeobecného lekára. Predpokladaný
nástup od 1.3.2013.
Obec ponúka zrekonštruované priestory ambulancie, zvýhodnené nájomné, byt pre lekára. Možnosť vykonávania lekárskej praxe aj úväzkovo. Viac informácií
14/4
na obecnom úrade. T: 045/67 75 121, 0918 454 941.
•Hľadám prácu ako opatrovateľka detí, rada pomôžem aj
pri domácich prácach (žehlenie, upratovanie...). ZH.
T: 0919 397 682
4/4
•CPPPaP Žarnovica hľadá odborného zamestnanca - špeciálneho pedagóga spĺňajúceho kvalifikačné predpoklady
v zmysle Vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z. z. Ostatné informácie
podá riaditeľka CPPPaP, Mgr. Daniela Hudecová. T: 045/681
41 73, e-mail: pppzc@stonline.sk
17/4

Z NAŠEJ PONUKY NEHNUTEĽNOSTÍ VYBERÁME
BYTY:
•panelová garsónka s loggiou v Žiari nad Hronom, Ul. M. Chrásteka, čiastočne zrekonštruovaná.
Cena 18.990 EUR, výmera: 25 m2
•1-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, v pôvodnom stave. Cena: 21.000 EUR, výmera:
35 m2
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum
mesta, v pôvodnom stave. Nová cena: 23.000 EUR,
(pôvodná cena 25.000 EUR), výmera: 42 m2
•1-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, centrum
mesta, v pôvodnom stave. Cena: 28.560 EUR, výmera:
43 m2
•2-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, ulica Dukelských hrdinov, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 23.500 EUR, výmera 55 m2
•2-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko
Etapa, v pôvodnom stave. Cena: 28.900 EUR, výmera:
61 m2
•2-izbový panelový byt s 3 loggiami v Žiari
nad Hronom, sídlisko Etapa, v pôvodnom - zachovalom
stave. Cena: 29.900 EUR, výmera: 62 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, v pôvodnom stave. Nová cena:
34.290 EUR, (pôvodná cena 37.800 EUR), výmera: 63 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný.
Cena: 37.390 EUR, výmera: 63 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, Ul. Š. Moysesa, kompletne zrekonštruovaný. Cena: 40.000 EUR,
výmera: 64 m2
•3-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
sídlisko Pod vŕšky, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 41.000 EUR, (pôvodná cena 42.000 EUR), výmera:
69 m2
•3-izbový tehlový byt v Žiari nad Hronom, širšie centrum mesta, v pôvodnom stave. Cena: 39.000 EUR,
výmera: 73 m2
•3-izbový panelový byt s 2 loggiami v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, kompletne zrekonštruovaný. Cena:
52.000 EUR, výmera: 75 m2
•3-izbový panelový byt v Žiari nad Hronom, sídlisko Etapa, v pôvodnom stave-zachovalý. Nová cena:
39.950 EUR, (pôvodná cena 42.000 EUR), výmera: 81 m2
•4-izbový panelový byt so 4 loggiami v Žiari nad Hronom, Nám. Matice slovenskej, čiastočne zrekonštruovaný. Cena: 67.000 EUR, výmera: 80 m2
•4-izbový panelový byt s loggiou v Žiari nad Hronom,
Ul. Hviezdoslavova, čiastočne zrekonštruovaný. Nová
cena: 52.000 EUR, (pôvodná cena 62.000 EUR), výmera:
85 m2

DOMY:
•RD v Žiari nad Hronom, čiastočne zrekonštruovaný.
Nová cena: 63.000 EUR, výmera pozemku: 996 m2
•Rozostavaný RD v Lutile. Nová cena: 99.000 EUR,
(pôvodná cena 110.000 EUR), zastavaná plocha: 298 m2,
úžitková plocha: 360 m2, výmera pozemku: 1.819 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:
49.900 EUR, (pôvodná cena 68.000 EUR), výmera pozemku: 1.186 m2
•RD v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaný. Cena:
67.500 EUR, úžitková plocha: 100 m2, výmera pozemku:
410 m2
•RD v Kremnici, v pôvodnom stave. Cena: 72.490 EUR,
zastavaná: 95 m2, výmera pozemku: 763 m2
•RD v Kremnici, kompletne zrekonštruovaný. Cena:
203.000 EUR, zastavaná plocha: 1.402 m2, výmera
pozemku: 2.835 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 „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
•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:
•chalupa v Kremnici, čiastočne zrekonštruovaná. Nová
cena: 65.000 EUR, (pôvodná cena 77.500 EUR), úžitková
plocha: 132 m2, výmera pozemku: 524 m2

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

SLUŽBY

DROBNOCHOV

•Ponúkam súkromné hodiny hry na klavíri spolu so všeobecným prehľadom hudobných vied (teória, dejiny, formy,
harmónia). Cena, miesto (ZH a okolie) a čas dohodou.
9/4
T: 0915 465 865

•Hľadám domov pre krásne 7-mesačné mačiatka. Sú kastrované, odčervené, očkované. Len do bytu, alebo do vnútra domu s bezpečným výbehom von. Nachádzajú sa v Žiari
nad Hronom. Podmienkou je podpísanie darovacej zmluvy.
6/4
T: 0908 572 228

noviny.ziar.sk
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SPOMIENKAotĺk

Stíchlo srdce,
utíchol hlas,
milovala život,
milovala nás.
Dňa 10. februára sme si pripomenuli 2. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša drahá
Terézia Kislerová.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si s nami.
Spomína rodina a priatelia.

SPOMIENKAotĺk

Dňa 7. marca si pripomenieme 2 roky od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
drahý
Gabriel Denko.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť
a my už len so spomienkou
musíme žiť.
Dňa 24. februára sme si pripomenuli 3 roky od smutnej chvíle, keď nás náhle
navždy opustil náš drahý manžel a otec
Jozef Kamenický.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Spomínajú manželka a dcéry.

POĎAKOVANIE

Poďakovanie Mariovi M., ktorý svojou
rýchlou reakciou a pohotovosťou zabránil
výtržníkovi v poškodzovaní osobného majetku občanov mesta Žiar nad Hronom, keď
na Vansovej ulici nahlásil a zadržal páchateľa až
do príchodu polície.
(mf)

Antikvariát Tuborgaha
SPOMIENKAotĺk

SPOMIENKAotĺk
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Všetko pominie,
len stopy tvojej lásky
a spomienky na tvoje
dobré srdce nám zostali.
Dňa 24. februára sme si pripomenuli 2 roky od chvíle, keď nás navždy
opustil náš drahý
Jaroslav Mandák.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina.

Na sídlisku Pod vršky,
v priestoroch Stavebného bytového družstva
Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok od 15.00 do 18.00 hod.

SPOMIENKAotĺk
SPOMIENKAotĺk

To, že čas rany zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Dňa 22. februára sme si pripomenuli 10. výročie od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a
starý otec
Ladislav Holička.
S láskou spomínajú manželka, dcéra s rodinou,
vnuk s rodinou, vnučka a pravnúčik.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku.

SPOMIENKAotĺk
Na krídlach anjela
odišiel si v diaľ.
Necítiš bolesť, necítiš náš žiaľ.
Žiarila z teba láska,
obetavosť a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.
Dňa 1. marca si pripomenieme 5. výročie
od nečakaného odchodu, keď nás navždy
opustil drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Toporka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Tak krátko išiel som s vami,
hľa, tu sa cesty delia
a vtáci nad hlavou mi pieseň
nedospievali.
Dňa 25. februára uplynuli
4 roky od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý otec a dedko
Albín Šarközi.
Spomeňte si s nami.
Spomína manželka, dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKAotĺk
Dni plynú ako tichej rieky prúd...
len bolesť v srdci zostáva
a nedá zabudnúť...
Dňa 1. marca 2013 si pripomíname smutné 7. výročie,
kedy nás navždy opustil manžel, otec, starý
a prastarý otec
RSDr. Jozef Magdič.
S láskou spomíname.
Smútiaca rodina.

Valentínska beseda

Vo štvrtok 14. februára sa v Mestskej obývačke na plavárni uskutočnila ďalšia interaktívna
beseda. Prednášky sa zúčastnili študenti Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. Základnou témou besedy bola láska a všetko o nej.
Beseda sa realizovala formou skupinovej aktivity, v rámci ktorej dynamiku vytvárali práve mladí
účastníci, študenti, svojimi reakciami, otázkami
a spätnými väzbami. „Hoci šlo o značne intímnu tému, ktorá niektorým „nesadla“, v bezpečnej atmosfére veľmi bohato prispievali a zdieľali
so skupinou svoje názory, postoje, predstavy, túžby
i obavy,“ uvádza psychologička z Centra pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva v Žiari
nad Hronom, Denisa Petorová, a ďalej sa zamýšľa:
„Účasťou na besede získali a vymenili si mladí ľudia
informácie, ale zároveň si uvedomili hodnotu lásky
pre ich život v rámci sebapoznávacích skupinových
techník.“ V tejto priateľskej uvoľnenej atmosfére sa
stretneme opäť, nakoľko študenti prejavili záujem
o ďalšie témy.
Petra Demková

wwwm.tvziar.tv

Spomeňte si
na svojich najbližších
aj vy
protredníctvom MN

Aktuálne z regiónu

Riešime VAŠE problémy!
noviny.ziar.sk
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SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Angličtina aj na dejepise

Na „Jednotke“ sa stále niečo deje. Určite vás
o tom presvedčia nasledujúce riadky. Nielen
hodiny cudzích jazykov sa nesú v znamení angličtiny. U nás aj hodiny dejepisu stoja za to.
Žiaci školy si osvojujú vedomosti z histórie hlavne prostredníctvom zážitkových metód. V poslednom čase sme začali viac využívať metódu CLIL,
čo predstavuje oveľa dôslednejšiu prípravu na

vyučovanie. Teší nás hlavne spokojnosť na tvárach
detí. Vidíme, že anglický jazyk je im čoraz bližší.
Pracujú s pracovnými listami, riešia zaujímavé kvízy, čítajú krátke texty, či dopĺňajú správne pojmy.
Iste je to zaujímavejšie ako sedieť na hodine, na
ktorej žiaci iba počúvajú učiteľa a píšu poznámky.
S takýmto spôsobom práce sme sa už dávno rozlúčili. Azda najzaujímavejším obdobím v dejinách
ľudstva sú pre všetkých staroveké dejiny – Grécko
a Rím. Samozrejme, hlavné informácie sú žiakom
prezentované v rodnom jazyku, no nové pojmy aj
v angličtine. Taktiež sa snažíme používať slovnú zásobu, ktorú už ovládame. Najväčšou výzvou sú pre
žiakov problémové úlohy. Predstavte si napríklad,
že vás pošlú ako otroka na trh nakúpiť potraviny na
slávnostnú večeru, či ako chlapca vypísať prihlášku
do rímskych légií. A to všetko v anglickom jazyku.
O tom, že tvorivé a zážitkové metódy sú pre nás

Boli sme v „Shrekove“
Nedeľa ako každá iná? Nie. Pre
mnohých predškolákov a ich
rodičov výnimočná. Hlavne preto,
že ju strávili po
prvýkrát na pôde
naozajstnej školy. Desiaty február sa tak niesol
v znamení zápisu do prvého ročníka.
Pre naše deti, budúcich prvákov, sme si vybrali Základnú školu na Ul. Dr. Janského. Tak sme sa
spolu aspoň na jeden deň ocitli v známej rozprávke
Shrek. Po príchode do školy nás správnym smerom
nasmerovali zelené stopy až k riaditeľovi školy, ktorý všetkých privítal a oboznámil s prekonávaním
prekážok v „Shrekove“. Pripomenul, že to najpodstatnejšie sa odohráva na prvom poschodí. Práve
tam sa naše ratolesti po prvýkrát stretli so svojimi
budúcimi učiteľkami. Ukázali a povedali im všetko,
čo vedeli, za čo si zaslúžili nielen darček, o ktorý sa
postaral Školský klub detí, ale aj pamätný list. Práve
on im bude navždy pripomínať tento deň. Okrem

samotného zápisu mal každý možnosť absolvovať či už tvorivé dielne, maľovanie na tvár, alebo
sa zabaviť v tančiarni u Fiony. Samozrejme, všetky
tieto aktivity spríjemňoval po celý deň Shrek, Oslík
i Kocúr v čižmách. No a kým sa naše deti venovali
aktivitám, ktoré si pre ne pripravili učiteľky a vychovávateľky, rodičia si mohli oddýchnuť v Čajovni u manželov Blahovcov. Tu nás nielen pohostili
chutnými čajíkmi, ale poskytli nám aj vzácne rady
o tom, ako správne postupovať pri ich príprave.
Dôležitým momentom pri výbere školy bolo pre
nás a, myslíme, že aj pre mnohých iných rodičov, zavedenie metódy CLIL do vyučovacieho procesu. Na
prvý pohľad sa to môže zdať náročné, no faktom je,
že deti sa takto oveľa ľahšie naučia cudzí jazyk. Čím
budú staršie, tým viac angličtiny sa bude vnárať do
ich slovníka. Preto sme aj my absolvovali ukážkovú
hodiny s touto metódou. Na naše prekvapenie sa
niektoré frázy hravou formou ľahko vryli do pamäti
našich detí. Zostáva nám veriť, že takýto úspešný
deň budeme od septembra prežívať zakaždým,
a to aj vďaka všetkým pedagógom z „Jednotky“.
Lívia Matisčáková, Lívia Repiská,
Gabriela Sklenková

prirodzenou súčasťou vyučovania aj na dejepise,
netreba dlho špekulovať. Vedomosti získané touto cestou majú trvácnejší a efektívnejší charakter.
Svedčia o tom v prvom rade úspechy našich žiakov
v súťažiach. K. Purdeková (9. A) a T. Hromádková
(7. A) svoje vedomosti zúročili aj v obvodnom kole
Dejepisnej olympiády. V tomto školskom roku
obidve skončili vo svojej kategórii na 1. mieste.
Nemôžeme nespomenúť aj ďalších žiakov našej
školy, ktorými sú P. Bahna (6. A) a P. Hudec (7. D). Tí
sa umiestnili na peknom 3. mieste. V. Fridrichová

Budúci prváci „Štvorky“
na zápise
Slávnostný zápis
žiakov do 1. ročníka v Základnej škole na Jilemnického
ulici sa uskutočnil
10. a 11. februára.
Všetkých nádejných
prváčikov
a ich rodičov priviedli do správnej miestnosti zápisu nielen veselé postavičky Šmolkov, modré stopy a šípky.
V orientácii budúcim školákom pomáhali aj ich
staršie kamarátky v maskách zvieratiek. Šikovníci
ich veľmi rýchlo odhalili. Niektorí smelo, niektorí
s pomocou povzbudivého úsmevu učiteľky alebo
zvieratiek sa pustili do odhaľovania tajomstiev, hádaniek a úloh. Svoje zručnosti v kreslení, v recitovaní, ale aj v poznávaní čísel ukázalo 39 detí, ktoré
predviedli svoju obratnosť aj v rôznych športových
činnostiach. Okrem dobrej nálady a príjemného
pocitu z hravo zvládnutých úloh si domov odniesli
aj spomienkové darčeky vo forme pexesa a sladkej
odmeny. Na spríjemnenie voľných chvíľ a ako pamiatku na Deň zápisu ich deťom pripravili šikovné
učiteľky školy.
Riaditeľstvo Základnej školy na Jilemnického ulici všetkým rodičom ďakuje za prejavenú dôveru
a spolu s učiteľským zborom sa teší na stretnutie
s budúcimi prvákmi v školskom roku 2013/2014.
Mgr. Drahomíra Štrbíková

Projektové vyučovanie na „Jednotke“
Spôsob školského vyučovania sa
od dávnych dôb
veľmi nezmenil.
Určite to každý pozná. Pred
žiakmi stojí učiteľ – človek, ktorý sa im snaží svoje vedomosti
prezentovať tak, aby si ich na vyučovaní osvojili
čo najviac. Všetci dnes už vieme, že žiaci sa neučia rovnako. Uprednostňujú rôzne štýly učenia.
A my, na „Jednotke“, uvedenú skutočnosť aj rešpektujeme. Snažíme sa preto žiakom ponúkať
netradičné metódy či formy práce.
Svoje o tom vedia aj žiaci VI. A triedy – triedy pre
žiakov s intelektovým nadaním. Vyučujúce štyroch
rôznych predmetov sa dohodli, že jeden deň sa
bude niesť v duchu integrovaného tematického
vyučovania. Téma, ktorej sa venovali, bola všetkým
blízka. Zaoberali sa vodou. Poviete si, že voda nie
je pre nás ničím výnimočná, no zdanie niekedy kla-

me. Naši žiaci riešením problémových úloh prišli na
to, že voda je naozaj neskutočný dar. Aj skupinové
vyučovanie poznajú veľmi dobre, preto tomu nebolo inak ani teraz. Po vytvorení skupín žiaci dostali
k dispozícii kancelársky materiál aj netbooky. Prvou
hodinou bola matematika. Porovnávali obsah vody
v niektorých potravinách, vyhľadávali informácie
na internete, tvorili grafy, vyhodnocovali údaje,
premieňali jednotky. Nemali to však také jednoduché. Zadania boli pripravené v angličtine, čo
pre týchto šikovných žiakov nebol žiadny problém.
Na hodine slovenského jazyka vytvárali komiksy
o živote a putovaní vodnej kvapky. Kreativite sa
medze nekládli a vznikli naozaj jedinečné výtvory. Kvapka putovala po mestách, dedinách, ocitla
sa v mori či v potrubí. Na biológii pozorovali črievičku, ktorú si sami „vychovali“ –taká, ktorej prirodzeným životným prostredím je voda. Posledným
predmetom, na ktorom sa zaoberali vodou, bola
chémia. Každá skupina riešila inú úlohu, realizovala iný pokus. Žiaci sa dozvedeli napríklad aj to, že
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tvrdá voda naozaj existuje, ale hlava sa ňou rozbiť
nedá, ochutnávali a skúšali, ako sa dá overiť, či je
voda slaná aj bez toho, aby sa napili. Zisťovali, akú
farbu má odparená voda a či môže byť slaná, keď sa
odparuje zo slanej vody. Zaujímalo ich, čo je snehová vločka a ako vlastne vyzerá. Na overenie svojich
zistení riešili úlohy aj na Planéte vedomostí či iné
zaujímavé interaktívne hry na webe. Pripravených
aktivít bolo toľko, že vo svojej činnosti pokračovali
aj na druhý deň.
Veríme, že práve práca na spoločných úlohách
v malých skupinách podporuje dobré sociálne
vzťahy a učí deti tolerancii. Lepšie sa potom prejaví ich prirodzená zvedavosť, je vytvorený väčší
priestor na diskusiu medzi žiakmi aj medzi žiakom
a učiteľom. A čím viac sú žiaci zapojení do diskusie,
tým viac učivu rozumejú a zapamätajú si ho. Hmatateľným výstupom práce žiakov za tieto dva dni je
plagát s výsledkami ich práce, tým nehmatateľným
ich pocity, zážitky a získané vedomosti.
Mgr. Katarína Mlynárčiková
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Vážení občania,
V predchádzajúcich dvoch častiach Projektu CO obyvateľstva sme sa zaoberali prostriedkami
individuálnej ochrany obyvateľstva. Vysvetlili sme si, že sa používajú na ochranu povrchu ľudského
tela a dýchacích ciest pri možnom ohrození napr. nebezpečnou chemickou látkou. Následne po jej
kontaminácii sa vykonáva nevyhnutná operácia pod názvom

Hygienická očista osôb
Hygienická očista osôb je jedným z protichemických opatrení a je zameraná na obmedzenie
pôsobenia alebo na odstránenie nebezpečných
látok z povrchu tela osôb.
ZDROJE KONTAMINÁCIE
Z chemických látok v plynnom a kvapalnom
skupenstve sú veľmi nebezpečné tie, ktoré pôsobia
toxicky alebo dráždivo pri kontakte a forme pár
inhalačne, dobre priľnú k povrchu a zotrvávajú na
ňom dlhšiu dobu v nezmenenej forme.
Ku kontaminácii osôb môže dôjsť pri:
•neopatrnej manipulácii s kontaminantom,
•neopatrnej manipulácii s kontaminovaným materiálom,
•pohybe v kontaminovanom priestore,
•odstraňovaní a likvidácii kontaminantu.
HYGIENICKÁ OČISTA OSÔB SA ČLENÍ NA:
čiastočnú hygienickú očistu, ktorá zabezpečí obmedzenie pôsobenia nebezpečných látok
na čo najmenšiu možnú mieru a vykonáva sa ihneď
po kontaminácii dostupnými prostriedkami svojpomocne. Je možné využívať kúpeľne vo vlastných
domácnostiach, v priestoroch dočasného ubytovania, zariadeniach civilnej ochrany, ktoré sú rozhodnutím obvodného úradu určené na vykonávanie
hygienickej očisty osôb.

Čiastočná hygienická očista sa vykonáva:
•ihneď na mieste, ak je to možné a potrebné,
•ihneď po opustení kontaminovaného priestoru,
•pred ukrytím obyvateľov v bytoch alebo na pracoviskách, ak je podozrenie z kontaminácie,
•po ukrytí obyvateľov v bytoch alebo na pracoviskách,
•v spoločných úkrytoch sa uskutočňuje v sociálnych zariadeniach budov a úkrytov.
úplnú hygienickú očistu, ktorá zabezpečí odstránenie nebezpečných látok z povrchu tela; vopred sa plánuje a vykonáva v čo najkratšom čase
po opustení kontaminovaného priestoru špeciálnymi jednotkami civilnej ochrany.
ZÁSADY HYGIENICKEJ OČISTY OSÔB
a) Zistiť druh kontaminantu a rozsah kontaminácie špeciálnymi detekčnými prístrojmi.
b) V závislosti od druhu kontaminantu stanoviť
postup dekontaminácie a potrebného dekontaminačného činidla.
c) Dôležité je včasné vykonanie očisty, najmä u
kvapalných kontaminantov. Použiť aj prostriedky
menej účinné, nečakať na neskoršie dodanie špeciálnych prostriedkov.
d) Stanoviť úlohy pre členov dekontaminačných
pracovísk a pri samotnej hygienickej očiste.
e) Zaistiť dostatočnú osobnú ochranu obsluhy

zariadení.
f) Posúdiť nebezpečnosť dekontaminačných odpadov a zaistiť ich sústreďovanie a odčerpávanie.
g) Bezprostredne po očiste vykonať kontrolu
účinnosti dekontaminácie pomocou detekčných
prostriedkov.
INDIVIDUÁLNA PRAKTICKÁ ČINNOSŤ
1/ Pri vstupe do budov zasiahnuté osoby odkladajú kontaminovaný materiál (odevy, obuv, ochranné
prostriedky) spravidla do nepriedušných obalov
(polypropylénové, polyetylénové a iné vrecia), ktoré sa skladujú vo vhodných a na odkladanie určených priestoroch.
2/ Dôležitú úlohu zohráva spôsob obliekania
a vyzliekania jednotlivých častí odevu. Čisté časti
tela sa nesmú dostať do kontaktu s kontaminovaným odevom.
3/ Čiastočnú hygienickú očistu osôb vykonávať:
•umytím rúk, vyčistením nechtov,
•vyčesaním a umytím vlasov,
•opätovným umytím rúk,
•poutieraním tváre a krku,
•vypláchnutím očí vlažnou vodou,
•povytieraním ušných a nosných otvorov,
•vykloktaním úst vodou,
•poutieraním tváre čistou vreckovkou,
•kompletným sprchovaním.

VTU KM a CO MV SR Slovenská
Sl
ká ĽĽupča,
č Odbor
Odb CO a KR ObÚ Ži
Žiar nad
dH
Hronom
(pokračovanie nabudúce)
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Karatisti úspešne doma i v zahraničí
KARATE

Cez víkend 9. a 10. februára sa v Turecku v Konye konali Majstrovstvá Európy starších dorastencov a juniorov. V reprezentačnom tíme Slovenskej republiky mal zastúpenie aj náš klub,
keď farby Slovenska išiel hájiť náš pretekár,
Rastislav Štyriak.
Rasťo hneď v prvom kole narazil na neskoršieho
majstra Európy z Chorvátska a po veľmi vyrovnanom súboji s ním prehral najtesnejším výsledkom
0:1. V repasáži o tretie miesto sa mu nakoniec nepodarilo prebojovať až k medaile, no jeho výkon
bol kladne hodnotený zo strany reprezentačných
trénerov, čo robí dobré meno nášmu mestu i klubu. Rasťo je príkladom toho, že tvrdou prácou na
tréningoch sa dá aj z malého klubu dostať na tie
najväčšie európske a svetové turnaje a dosahovať
tam pekné výsledky.
Naši mladší pretekári v tomto období taktiež
nelenili. Pohár Stredoslovenského zväzu karate
pokračoval svojim druhým kolom 10. februára
vo Zvolene. Niesol názov Zvolen Cup 2013. Keďže
turnaj je otvorený a svojou kvalitou dosť známy aj
v blízkom zahraničí, zúčastnili sa na ňom okrem
slovenských pretekárov aj kluby z Čiech, Rumunska a Srbska. Celkovo sa na turnaji predstavilo

381 pretekárov zo 43 klubov.
Naši pretekári z Karate klubu MŠK Žiar na Hronom opäť zabojovali a domov si odniesli 9 cenných medailí – 2 zlaté, 1 striebornú a 6 bronzových.
Táto bilancia stačila v celkovom hodnotení klubov
na 6. miesto, čo je pri 43 kluboch určite pekný výsledok.
V disciplíne súborné cvičenia kata sme mali viacerých nováčikov. K medailám sa nakoniec podarilo prebojovať Veronike Víglašskej v kategórii
mladších žiačok, keď si vybojovala bronz a Šimonovi Sečkárovi v mladších žiakoch, ktorý si taktiež
vybojoval bronz.

Prvý pohár pre Šimona Sečkára

Dievčatá sa tiež nenechali zahanbiť. Veľmi pekný
výkon podala Natália Rajčanová v starších žiačkach
do 40 kg, kde na ňu súperky nestačili a Natálka sa
stala víťazkou kategórie. V mladších dorastenkách
do 50 kg sme mali dve pretekárky. Nina Jelžová si
vybojovala bronz a Dominika Veisová našla premožiteľku len vo finále, a tak si domov odniesla striebro. Našou poslednou bodujúcou pretekárkou bola
Martina Tatárová, ktorá si kategórii starších dorasteniek vybojovala bronz, čím aj uzatvorila zbierku
našich medailí z tohto turnaja.
Mgr. Ľubomír Striežovský,
tréner Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom
www.karatezh.sk

V disciplíne športový zápas kumite to už bolo
pestrejšie. Hneď v kategórii chlapcov 5 – 7-ročných do 24 kg Šimon Sečkár nenašiel premožiteľa
a z turnaja si okrem zlatej medaily odniesol aj svoj
prvý pohár. Veľkú radosť nám spravili aj nováčikovia Zdenko Vanka a Marko Kováč, ktorým sa prvý
raz podarilo medailovo presadiť na medzinárodnej
scéne. Obaja si zo svojich hmotnostných kategórii
v starších žiakoch odniesli bronz.

Domácim nedali Žiarčania takmer žiadnu šancu
BASKETBAL - KADETI

MŠK AŠK Trnava – MŠK BK Žiar nad Hronom
42:62 (10:10, 19:28, 32:40)
Strelci: Obert 14, Košťál, Šouc, Supuka 10, Valo,
Piatrik 6, Skladan, Páleník, Mokroš 2.
Zápas bol vyrovnaný len v prvej štvrtine, a to
najmä pre slabé premieňanie košov zo strany žiarskych hráčov. Dobrá zónová obrana a z toho rýchle

protiútoky Žiarčanov nevedeli domáci hráči eliminovať, čím si hostia postupne zvyšovali náskok
a zápas vyhrali.
BBK Bánovce nad Bebravou – MŠK BK Žiar
nad Hronom 45:67 (8:21, 18:30, 30:46)
Strelci: Šouc 14, Supuka 13, Skladan, Piatrik 10,
Obert 7, Kadáši 6, Valo 4, Mokroš 2.

Od úvodu zápasu boli Žiarčania lepším družstvom, no slabé premieňanie vyložených šancí ich
ubralo o vyšší výsledok. Tréner dal príležitosť všetkým hráčom, aby si v hre vyskúšali rôzne typy obrán a nacvičené signály.
Eduard Frický, tréner a Miloš Slávik, asistent

Jasná prevaha nad Handlovou
CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ KADETSKEJ LIGY O 15. - 19. MIESTO
NADSTAVBA SÚŤAŽE KADETOV O STREDOSLOVENSKÝ POHÁR

BK MŠK Žiar nad Hronom – ŠBK Handlová
80:25 (24:7, 19:3, 18:10, 19:5)
Strelci: Supuka 12, Košťál 11, Páleník a Kadáši po
10, Šouc 8, Obert 6, Piatrik, Skladan a Valo po 5, Ka-

šša 4, Mokroš 2.
Zápas bol od úvodu v rukách domácich, ktorí dominovali vo všetkých činnostiach. Oslabení hostia,
ktorých najlepší háči pendlovali za juniorov, sa trá-

pili najmä s rozohrávkou, čo Žiarčania využívali na
rýchle protiútoky. Tréner domácich dal príležitosť i
hráčom z lavičky, aby si nacvičili signály, ktoré sa im
nie vždy príliš vydarili. Miloš Slávik, asis.trénera

Mladých basketbalistov ešte čaká veľa práce
BASKETBAL -MLADŠÍ MINIBASKETBALISTI „A“

MBK Victoria Žilina – BK MŠK Žiar nad Hronom
53:14 (24:9)
Strelci: Golebiowski 6, Dekýš 3, Novák 2, Ďurica
2, Kucej 1.
MBK Victoria Žilina – BK MŠK Žiar nad Hronom
44:17 (22:9)
Strelci: Golebiowski 4, Švec 4, Kucej 3, Novák 2,
Greguš 2, Truben 2.
V sobotu 9. februára vycestovali mladší mini
basketbalisti „A“ na Horné Považie, kde odohrali dva zápasy s lídrom tabuľky, družstvom Žiliny.
Favorit sa od úvodných minút bez problémov
presadzoval v útoku, čo mu dovolila naša nedôrazná a mäkká obrana. Naopak, Žilinčania naháňali našich chlapcov po celom ihrisku a tesnou osobnou
obranou im znepríjemňovali každú jednu sekundu
v zápase. Tu sa ukázali naše veľké nedostatky, hlavne vo vyvážaní lopty z našej polovice. Driblingová

nemohúcnosť, zlé načasovanie prihrávky a celkový
nekolektívny prejav, ktorý vychádzal práve z nezvládnutia herných činností jednotlivca. Dribling
s hlavou dole, prihrávky ktoré prichádzali neskoro,
to bola všetko voda na mlyn pre domáce družstvo, ktoré využilo každé jedno naše zaváhanie
a stratenie lopty k založeniu rýchleho protiútoku.
Po viacerých oddychových časoch sa chlapci prebrali, čo bolo vidno hlavne v druhom zápase, ale na
rozbehnutých domácich proste nemali. Čaká nás
ešte veľa práce a práve takéto zápasy nám (hráčom,
trénerom) ukážu či napredujeme, alebo sme zastali. V každom špičkovom družstve sú dobrí a kvalitní hráči, ale sú tam aj individuality, ktoré dokážu
zobrať zodpovednosť na vlastné plecia a vynikajú
nad ostanými. A to nie len v zápasoch, ale aj v prístupe k tréningom. Dúfam, že sa aj v tomto družstve práve takýto jednotlivci čo najskôr prebudia,
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lebo talent na tento veľmi náročný šport majú všetci.
Juraj Horváth, tréner
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Žiačky v šlágri uspeli, povinné víťazstvo kadetiek
VOLEJBAL - MLÁDEŽ

Juniorky a kadetky cestovali do Hnúšte. Prvé
neuspeli, druhé si hladko poradili s domácim
béčkom. Staršie žiačky v šlágri svojej súťaže porazili najväčšieho konkurenta 4:2 na body.
JUNIORKY – 1. LIGA VÝCHOD

14. kolo: VK Iskra Hnúšťa – VK MŠK Žiar
nad Hronom 3:1 (13, -22, 11, 25)/ 3:0 (9, 14, 12)
15. kolo: stretnutia Žiar nad Hronom – Poltár boli
pre reprezentačné povinnosti hráčok hostí preložené na 6. marca.
KADETKY – MSR STRED – JUH

12. kolo: VK Iskra Hnúšťa „B“ – VK MŠK Žiar
nad Hronom 0:3 (-13, -19, -20)/ 0:3 (-25, -13, -15)
13. kolo: stretnutia Žiar nad Hronom – Brusno boli pre chorobu hráčok hostí odložené, termín určia neskôr.
Staršie žiačky – MSR II. trieda stred – juh
9. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom
– VK Slovan Rimavská Sobota
2:3
(22, 7, -18, -16, -10)/3:1 (23, 21, -24, 8)
Domáce dievčatá mali za cieľ minimálne udržať si pred súperom 8-bodový náskok. Nebyť však nepochopiteľného herného výpadku v prvom stretnutí, mohli svoj náskok
v tabuľke zvýšiť už na 14 bodov. V prvom zápase
sa im za stavu 2:0 prestalo dariť, súper vyrovnal
na 2:2, vynútil si tajbrejk a nakoniec zvíťazil 3:2.
V druhom zápase sa domáce, po úspešných koncovkách vcelku vyrovnaných setov, opäť ujali
vedenia 2:0, na čo hostky z Rimavskej Soboty

odpovedali víťazným setom 26:24. Štvrtý set
však domáce zvládli na výbornú, zdolali v ňom
svoje súperky 25:8 a celé stretnutie vyhrali 3:1.
Na čele tabuľky II. triedy tak domáce zvýšili svoj náskok práve pred Rimavskou Sobotou na 10 bodov
a opäť spravili ďalší krok ku konečnému prvenstvu,
ktoré im zaručuje dobrú východiskovú pozíciu pred
dôležitými súbojmi o návrat do najvyššej súťaže.
(tg)
10. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – ŠK
CVČ Brusno „B“ 3:0 (8, 19, 11)/3:0 (11, 10, 17)
Proti menej vyspelému súperovi podali domáce dievčatá zodpovedný výkon. Horšie chvíľky si vybrali len v druhom sete
prvého a treťom sete druhého zápasu.(tg)
MLADŠIE ŽIAČKY – MSR STRED – JUH

14. kolo: MVK Poltár „A“ – VK MŠK Žiar
nad Hronom 3:0 (13, 10, 12)/3:1 (21, 11, -20, 12)
Prvý zápas našim volejbalistkám nevyšiel a so silným súperom prehrali hladko 0:3. V druhom zápase
sa im darilo viac a od začiatku sa bolo na čo pozerať. Dievčatá bojovali, vytvárali si dobré akcie a hrali
pekný volejbal. Tretí set dotiahli do víťazného konca, avšak to im na víťazstvo nestačilo, pretože koncovka štvrtého setu sa im nevydarila. Dievčatá však
hrali pekne, treba podotknúť, že ich súper bol skúsenejší, má viac herných skúseností, a tak Žiarčanky
podali dobrý výkon v rámci svojich možností. (vr)
15. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – TJ ŠK VK
Krupina „B“ 3:0 (14, 11, 6)/3:0 (7, 13, 5)

Výborný výkon korunovali víťazstvom
VOLEJBAL - ŽENY EXTRALIGA

Favorizovaná Spišská Nová Ves pricestovala
v sobotu 9. februára do Žiaru na zápas 6. kola
nadstavby o 5. – 10. miesto.
SKUPINA O 5. – 10. MIESTO

6. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – VK
Spišská Nová Ves 3:1 (20, -13, 22, 28)
Domáce volejbalistky, ako už takmer istý účastník baráže, nehodlali Spišiačkam darovať body a
od úvodu to dávali jasne najavo. Na technických tajmoch prvého setu viedli 8:4 a 16:10 a
set doviedli v celku pohodlne k víťazstvu 25:20.
Mierne zaskočené hostky v druhom sete zabrali,
od úvodu im vychádzalo všetko na čo siahli a setom
13:25 vyrovnali na 1:1. V úvode tretieho setu hostky pokračovali v nastúpenom trende z druhého,
na prvom tajme viedli 8:4, no domáce v týchto
chvíľach zabrali a na druhom technickom tajme
viedli už ony 16:13. V závere setu sa Spišiačky pokúsili domácu cestu za jeho ziskom zdramatizovať,
no žiarske dievčatá boli proti a setom 25:22 sa ujali
vedenia 2:1. Štvrtý set bol podobný prvému, domáce viedli na technických tajmoch 8:4 a 16:10,
v koncovke ešte 21:18, no hostky sa po dobre načasovanom tajme zobudili, vyrovnali, a tak sa rozhodovalo v dramatickej predĺženej koncovke. V nej
boli úspešné domáce, ktoré využili svoj šiesty mečbol a zaslúžene porazili Spišskú Novú Ves 3:1. (tg)
Ostatné zápasy: Kežmarok – COP Nitra 3:1, VIVUS Bratislava – UKF Nitra 0:3.

O záchranu budú bojovať v baráži
V ženskej volejbalovej extralige sa cez víkend
hrali dve kolá. Tie už úplne definitívne rozhodli,
že žiarske dievčatá sa baráži nevyhnú.
SKUPINA O 5. -- 10. MIESTO

7. kolo: COP Nitra – VK MŠK Žiar nad Hronom
3:0 (15, 22, 23)
V rýchlom zápase domáce olympioničky prevýšili
svoje súperky v každom sete a zaslúžene zvíťazili.
Tento výsledok, spolu s víťazstvom Kežmarku nad
Vivusom, definitívne rozhodol o barážovej účasti
našich volejbalistiek.
(tg)
Ostatné zápasy: Spišská Nová Ves – UKF
Nitra 3:1, Kežmarok – VIVUS Bratislava 3:0.
8. kolo: VK MŠK Žiar nad Hronom – KV
MŠK Oktan Kežmarok 1:3 (-21, -18, 18, -12)
Ostatné zápasy: UKF Nitra – COP Nitra 3:0,
VIVUS Bratislava – Spišská Nová Ves 0:3.
5. UKF Nitra 22 17 0
6. Spiš. N. Ves 22 14 0
7. COP Nitra 22 9 1
8. Kežmarok 22 9 1
9. Žiar n. Hr. 22 4 1
10. VIVUS 22 0 0
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Začíname behať
– začíname chudnúť
Začíname behať – začíname chudnúť
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.
Čo si myslíte o podporných prostriedkoch?
Je rozdiel medzi doplnkami výživy a prostriedkami na podporu výkonnosti. Podporné
prostriedky vplývajúce na výkonnosť nie sú povolené. Je to samostatná a veľmi obšírna téma.
Ich užívanie, čo i len krátkodobo, NEODPORÚČAM. Len stručne. Môžeme ich rozdeliť na:
1. Stimulanty – slúžia na okamžité zvýšenie
výkonu, väčšinou znefunkčnením receptorov.
Športovec necíti únavu, ktorá je ochranným
prostriedkom. Je to, ako keby ste v aute vypli
obmedzovač otáčok.
2. Anabolické steroidy (medicína ich využíva
na poúrazovú regeneráciu) – veľmi „obľúbený“
prostriedok na rast svalov. Prináša ako vedľajší
účinok hlavne zmeny v psychike. Užívateľ rýchlo mení nálady, od euforických (naddimenzovanie – „všetko môžem“) až po depresívne. Často
končí schizofréniou. Sem patrí aj testosterón
– mužský pohlavný hormón. Ak ho telu dodáte umelo, prestane ho samo vyrábať. Výsledok
je, že po takomto umelom užívaní vás čaká pohlavná disfunkcia, z čoho nebude mať nikto v
rodine radosť.
3. Hidery – látky slúžiace na zakrytie užitia
tých prvých dvoch.
Kategórií je samozrejme viac, no myslím, že je
užitočnejšie zaoberať sa tým, čo nám pomôže,
ako tým, čo nám uškodí.
Miroslav Čaba je jedným z hobby bežcov,
ktorý sa určite zúčastní Žiarskeho mestského polmaratónu. Súčasťou je aj príprava
naň, kedy nechce nič nechať na náhodu, ani
nič zanedbať. Dal si určité ciele, ktoré chce
dosiahnuť, a preto je samozrejmé, že tomu
musí predchádzať zodpovedajúca príprava.
Na polmaratón sa začal poctivo pripravovať
začiatkom februára. Prinášame vám niekoľko jeho postrehov o tom, ako príprava prebiehala počas prvých dvoch týždňov.
„Zlý začiatok – dobrý koniec, tak by som to nazval. Do pretekov potrebujem odbehnúť 25 tréningov tempových intervalov, asi 50 súvislých
behov od 10 do 25 km – tie sú ľahké, na ne sa
teším a 20 regeneračných tréningov, väčšinou
s niekým z našej skupiny (tie mám najradšej).
Na svoj výkon pod 1:39 potrebujem zvládnuť
tempo 4:40/km a takto získam potrebnú istotu.
Intervalové tréningy sú ťažké, rýchle behy zložené z úsekov a krátkych prestávok medzi nimi.
Tie sú pre výkonnosť najdôležitejšie. Nie je
optimálne počasie, ale to neovplyvním. Ľahká
viróza tiež nie je nič príjemné, ale prišla v kompenzačnom (regeneračnom) týždni, a to je najmenšie zlo. Bežal som aj špeciálne tempá (3x2
km), a aj keď ešte nie som úplne fit, s výsledkom
som spokojný.“
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Futbalisti prípravky zložili reparát v Leviciach, zvíťazili na Zimnom turnaji
FUTBAL - PRÍPRAVKA U10

Našim nádejam patrí poďakovanie za bojovnosť
a hráčske umenie, ktoré ukázali na palubovke levickej športovej haly, za čo ich fanúšikovia odmenili zaslúženým potleskom. Vyzdvihnúť by som
chcel nášho brankára Matúša Hanušku, ktorý až
na pár chýb v rozohrávke podal solídny výkon a
organizátori ho vyhlásili za najlepšieho brankára
na turnaji. Tak isto by som pochválil výkony prvej
a druhej štvorky, ktoré hrali naozaj pekný futbal.
Tretia dostala menej príležitostí, tam sa musia hráči
jednoznačne zlepšiť a viac popasovať so súperom.

V nedeľu 3. februára si prípravka FK Pohronie
U10 napravila renomé z turnaja v Nitre a zaslúžene vyhrala Zimný halový turnaj v Leviciach
bez straty bodu s vysoko aktívnym skóre 29:5.
Po kritických slovách a hodnotení vystúpenia
z predchádzajúceho vystúpenia pod Zoborom si
chlapci dali povedať, vstúpili si do seba a priblížili
sa k výkonom, ktoré ich zdobili v minulom kalendárnom roku. Od zápasu k zápasu sa zlepšovali a
vyvrcholením bol zápas s kvalitným domácim výberom Levíc, kde sme si vo vynikajúcej atmosfére
po góle Samuela Urgelu priblížili víťazstvo na našu
stranu. A tím aj celkové víťazstvo na celom turnaji.

Rastislav Urgela, tréner

Majstrovské tituly putovali do žiarskeho MŠK
ŠPORTOVÁ STREĽBA

V sobotu 26. januára sa v Brezne konali Majstrovstvá Banskobystrického kraja v streľbe
zo vzduchových zbraní. O postup a nomináciu na Majstrovstvá SR súperilo viac ako
70 súťažiacich, medzi nimi aj strelci MŠK Žiar
nad Hronom.
Dominantné postavenie medzi streleckou špičkou potvrdil Róbert Láska, ktorý v disciplíne vzduchová puška 60 výstrelov nastrieľal 563 bodov
zo 600 možných. Umiestnil sa na 1. mieste a získal
titul majster kraja. Majstrovský titul (MK) získal aj
Vladimír Baláž, ktorý súperil v juniorskej kategórii
a zvíťazil v disciplíne vzduchová pištoľ 60 výstrelov. Ďalší strelci zo žiarskeho MŠK sa umiestnili nasledovne: Marián Grúber 3. miesto a Michal Baláž
7. miesto.
O deň neskôr sa v Brezne konala aj 1. Slovenská
strelecká liga v streľbe zo vzduchových zbraní
s účasťou strelcov z celého Slovenska. V disciplí-

Začal sa boj o pohár
PLÁVANIE

V sobotu 9. februára sa na krytej plavárni
v Banskej Štiavnici po prvýkrát v tomto roku
stretli plavci z Banskobystrického kraja. Pohárovej súťaže sa zo žiarskeho klubu zúčastnilo 18
delfínčat. Najmladší pretekári bojovali o medaile, starší zbierali cenné body na získanie pohára.
Tamara Ľuptáková, Fedor Stajník, Andrej Považan a Ema Nagyová museli po prvýkrát pretekať
v dlhších tratiach ako 25 m, pretože postúpili do kategórie „C“, v ktorej museli zabojovať aj so staršími
plavcami. Napriek tomu si vybojovali dve 2. miesta:
Andrej Považan za 50 m a 100 m prsia, tri 3. miesta:
Tamara Ľuptáková za 50 m znak, 50 m voľný spôsob a Fedor Stajník za 100 m polohový pretek. Eme
Nagyovej sa najviac darilo v disciplíne 50 m znak,
kde obsadila 5. miesto. Ako aj ostatní starší plavci,

tak aj oni začali postupom do tejto kategórie
zbierať body namiesto medailí a na konci roka
tak majú možnosť vyhrať cenný pohár.
Najmladšia pretekárka, Viktória Máliková, má
pred sebou posledný„medailový“ boj v krajskej
súťaži a hneď prvé kolo si vyplávala vo všetkých
disciplínach vzácny kov. Najúspešnejšia bola
v disciplíne 25 m voľný spôsob, kde získala zlato.
V disciplínach 25 m znak a 25 m prsia si vybojovala bronz.
Do vyššej kategórie postúpili aj Alex Karkuš,
Ema Barančoková, Samuel Beňo, Kristína Kminiaková a Marek Kabina. Nenechali sa zahanbiť a
aj medzi staršími plavcami ukázali svoje kvality.
PK MŠK Delfín

ne vzduchová puška 60 výstrelov si Róbert Láska
v silnej konkurencii dokázal vystrieľať 2. miesto,
keď dokázal nastrieľať 576 bodov zo 600 možných. Darilo sa aj Mariánovi Grúberovi, keď sa
umiestnil na 2. mieste v disciplíne vzduchová
pištoľ 40 výstrelov. Michal Baláž sa umiestnil
na 4. mieste a Vladimír Baláž na 15. mieste. Vyššie
spomenutí strelci si vystrieľali postup na Majstrovstvá SR v Nitre.
R. Grúber

